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ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝ ΑΠΟ ΤΗ ΡΩΣΙΚΗ GAZPROM ΓΙΑ ∆ΕΠΑ
Συµµετέχουν και έξι ακόµη ενεργειακές εταιρείες
Στην τελική ευθεία φαίνεται ότι µπαίνει η
διαδικασία πώλησης της ∆ΕΠΑ, καθώς
όπως έγινε γνωστό ξεκίνησε επίσηµα η
διεθνής πρόσκληση για την εκδήλωση
ενδιαφέροντος.
Σύµφωνα µε πηγές της αγοράς, όπως
αναφέρει ο δηµοσιογράφος Χάρης
Φλουδόπουλος του Capital, για την
απόκτηση της ∆ΕΠΑ, καταρχήν ενδιαφέρον
έχουν εκδηλώσει µεγάλες ενεργειακές
εταιρείες της Ευρώπης και όχι µόνο, οι
οποίες και είναι έτοιµες να συµµετάσχουν
στο διαγωνισµό. Το πρώτο θετικό δείγµα
δόθηκε στις 28 Φεβρουαρίου κατά τη
συνάντηση του υπουργού περιβάλλοντος
Γιώργου Παπακωνσταντίνου µε το γενικό
διευθυντή της Gazprom Export και
αντιπρόεδρο της ∆ιοικούσας Επιτροπής της
Gazprom Αλεξάντρ Μεντβέντεφ. Στη
διάρκεια της συνάντησης η ρωσική πλευρά
επανέλαβε το ενδιαφέρον της για την

ελληνική αγορά. Πληροφορίες θέλουν την
Gazprom να είναι έτοιµη να καταθέσει
προσφορά για την απόκτηση της ∆ΕΠΑ
µέσω της Προµηθέας Gas της κοινής
εταιρείας της ρωσικής εταιρείας µε τον
όµιλο Κοπελούζου. Η ελληνική πλευρά,
είναι λογικό να αντιµετωπίζει θετικά το
ρωσικό ενδιαφέρον για την απόκτηση της
∆ΕΠΑ, µε το σκεπτικό ότι όσο µεγαλύτερος
είναι ο ανταγωνισµός στη διαδικασία
αποκρατικοποίησης τόσο ανεβαίνουν οι
προσδοκίες για τα έσοδα που θα
προκύψουν. Ερώτηµα παραµένει πάντως σε
σχέση µε το ρωσικό ενδιαφέρον, η στάση
της Κοµισιόν, η οποία αντιµετωπίζει µε
επιφύλαξη την περαιτέρω αύξηση της
ενεργειακής εξάρτησης της Ευρώπης από τη
Ρωσία. Την ίδια στιγµή πάντως
πληροφορίες θέλουν να υπάρχουν
σοβαρές ενδείξεις ενδιαφέροντος για τη
∆ΕΠΑ από περίπου 20 µεγάλες εταιρείες, οι

οποίες εστιάζουν στη στρατηγική
τοποθέτηση της ελληνικής εταιρείας στη ΝA
Ευρώπη. Αν και επί του παρόντος δεν είναι
ξεκάθαρο εάν και οι 20 εταιρείες θα
προχωρήσουν στην κατάθεση προσφοράς,
πληροφορίες θέλουν τουλάχιστον έξι
µεγάλους ενεργειακούς οµίλους να έχουν
δηλώσει ότι θα συµµετάσχουν στη
διαδικασία. Μεταξύ αυτών
συγκαταλέγονται η αλγερινή Sonatrach, η
κρατική εταιρεία του Qatar, η ισπανική Gas
Natural, η γαλλική GdF Suez, η ιταλική ENI
και η αυστριακή OMV. Σηµειώνεται ότι στις
επόµενες ηµέρες η ∆ΕΠΑ αναµένεται να
ανακοινώσει και επισήµως, σηµαντική
κερδοφορία για δεύτερη συνεχόµενη
χρονιά. Πληροφορίες αναφέρουν ότι η
∆ΕΠΑ µέσα στο 2011 κατάφερε να αυξήσει
κατά 30% τις πωλήσεις της σε όγκους,
καταγράφοντας κέρδη EBITDA 275 εκατ.
ευρώ και καθαρά κέρδη 191 εκατ. ευρώ.

Όλες οι ειδήσεις και οι εξελίξεις από το χώρο
της βιομηχανίας και τους επιμέρους τομείς
της, όπως η ενέργεια, το περιβάλλον,
οι αυτοματισμοί, η ποιότητα, η συντήρησηλίπανση, η συσκευασία, η τεχνολογία,
τα logistics και οι μεταφορές, δίνονται κάθε
εβδομάδα ηλεκτρονικά με ένα «κλικ» στους
επαγγελματίες του χώρου.

• Coca-Cola 3Ε: Λουκέτο στις παραγωγικές γραµµές Θεσσαλονίκης και Πάτρας
Σε κλείσιµο των γραµµών παραγωγής σε Θεσσαλονίκη και Πάτρα
προχωρά η Coca-Cola 3Ε, στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης των
δραστηριοτήτων της στην ελληνική αγορά.
Οπως ανακοίνωσε η εταιρεία, πρόκειται να µεταφέρει τον όγκο
παραγωγής των εγκαταστάσεων της Θεσσαλονίκης και Πάτρας
στις αντίστοιχες µονάδες του Σχηµαταρίου, Βόλου και Ηρακλείου,
αλλά θα συνεχίσει να λειτουργεί κέντρα διανοµής και γραφεία για
τις πωλήσεις και άλλες υπηρεσίες στη Θεσσαλονίκη και στην
Πάτρα. Η µετάβαση στη νέα λειτουργική δοµή θα επηρεάσει 30
εργαζοµένους, για τους οποίους θα αναζητηθούν τρόποι για την
καλύτερη δυνατή αποχώρησή τους, όπως π.χ. προγράµµατα
εθελουσίας εξόδου. Η απόφαση της 3Ε, σύµφωνα µε ανακοίνωσή
της, οφείλεται στη µείωση της αγοραστικής δύναµης των
καταναλωτών και κατά συνέπεια της σηµαντικής πτώσης των
πωλήσεων της εταιρείας, ειδικότερα το 2011, όπου ο τοµέας των

αναψυκτικών
υποχώρησε κατά
8,9%, οι χυµοί κατά
10,1% και τα
εµφιαλωµένα νερά
κατά 5,7%.
Υπενθυµίζεται πως
για το σύνολο του
2011 ο όγκος
πωλήσεων της
Coca-Cola 3E στην
Ελλάδα υποχώρησε κατά 12% και κατά 28% στο τέταρτο τρίµηνο
του 2011, λόγω των µέτρων λιτότητας που συρρίκνωσαν το
διαθέσιµο εισόδηµα, της κατακόρυφης αύξησης του ΦΠΑ αλλά
και της µείωσης του αριθµού των καταστηµάτων λιανικής.
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συστηματική και ολοκληρωμένη διαχείριση κτιρίων και εγκαταστάσεων
υποδομών αποτελεί σήμερα μια ιδιαίτερα σημαντική παράμετρο
δημιουργίας αξίας στον κύκλο ζωής ενός έργου. Επιπλέον, σημαίνει
ποιότητα στην εξυπηρέτηση του σκοπού του έργου, εξοικονόμηση χρόνου
και μείωση λειτουργικού κόστους, καθώς και βελτίωση της αποδοτικότητας. To Facility
Management καθώς και το Infrastructure Management συγκαταλλέγονται ανάμεσα
στα 50 πιο αναπτυσσόμενα επαγγέλματα στον κόσμο και οι τάσεις της παγκόσμιας
αγοράς είναι σημαντικά αυξητικές.
Tο γεγονός ότι στην Ελλάδα ο κλάδος του FM βρίσκεται σε πρώιμο εξελικτικό στάδιο
σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, συνεπάγεται σημαντικά περιθώρια εξέλιξης και
ανάπτυξης και πολλαπλές αναδυόμενες προκλήσεις και ευκαιρίες.
Αναγνωρίζοντας την ανάγκη για ενημέρωση και ενίσχυση επικοινωνίας του παγκόσμια
αναπτυσσόμενου κλάδου του FM καθώς και τις σημαντικές δυνατότητες εξέλιξης που
έχει στην Ελλάδα, θεωρώ πολύ σημαντικές τις πρωτοβουλίες ενημέρωσης, προβολής
και επιβράβευσης δραστηριοτήτων του κλάδου.
Σε αυτή την κατεύθυνση, τα Facilities Management Awards, τα οποία διοργανώνει το
Plant Management της Boussias Communications, με τη συνεργασία του Hellenic
Facility Management Association και την υποστήριξη των American Society of Civil
Engineers – Hellenic International Section, και Project Management Institute - PMI
GREECE, επιβραβεύουν την αριστεία και την καινοτομία στον χώρο του FΜ, συντελλώντας στην προαγωγή του.
Οι μεγαλύτερες εταιρείες του χώρου αγκάλιασαν τα Facilities Management Awards για δεύτερη χρονιά,
υποβάλλοντας πολλαπλές υποψηφιότητες στις διαφορετικές κατηγορίες των βραβείων. Είμαστε πολύ
χαρούμενοι που είχαμε την ευκαιρία να κρίνουμε αξιόλογες, καινοτόμες πρακτικές οι οποίες αναβαθμίζουν
την ποιότητα και βελτιώνουν την ανταγωνιστικότητα του κλάδου, που περιμένω και στην Ελλάδα να έχει ακόμα
πιο σημαντική ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια.
Θεωρώ ότι τα Facilities Management Awards λειτουργούν, όχι μόνον ως μέσον αναγνώρισης και περαιτέρω
ενθάρρυνσης των πρωταγωνιστών, αλλά και ως πηγή παραδειγματισμού και έμπνευσης για ανάληψη
ανάλογων πρακτικών.
Συγχαίρουμε όλες τις εταιρείες-οργανισμούς που διακρίθηκαν φέτος και πιστεύουμε ακράδαντα ότι η
δέσμευσή τους για αριστεία θα τους προσφέρει περαιτέρω αναγνώριση και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην
αγορά, ενώ θα αποτελέσει παράδειγμα προς μίμηση.
Δρ. Παναγιώτης Χατζηπάνος
Πρόεδρος της κριτικής επιτροπής
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Αναδείχθηκαν και βραβεύθηκαν οι καλύτερες
πρακτικές στη διαχείριση εγκαταστάσεων
Σε εορταστικό κλίμα πραγματοποιήθηκε την Τρίτη
3 Νοεμβρίου, στον πολυχώρο Cine Κεραμεικός,
η τελετή απονομής των Facilities Management
Awards 2015. Τα βραβεία, τα οποία διοργανώνει το
Plant Management της Boussias Communications,
αναδεικνύουν και επιβραβεύουν τις βέλτιστες
πρακτικές στη διαχείριση εγκαταστάσεων από
επιχειρήσεις, οργανισμούς, φορείς και παρόχους
υπηρεσιών. Η υποδοχή της αγοράς στη βράβευση
των καλύτερων πρακτικών ήταν ενθουσιώδης.
Κ. Κόλλιας, Πρόεδρος Οικονομικών
Επιμελητηρίων Ελλάδος

Η παρουσιάστρια των βραβείων Κ. Δρόσου
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την Τελετή Απονομής παρευρέθηκαν περισσότερα
από 230 υψηλόβαθμα στελέχη των μεγαλύτερων
εταιρειών και φορέων του κλάδου Facilities
Management στη χώρα μας. Τα βραβεία
πραγματοποιήθηκαν σε συνεργασία με το Hellenic Facilities
Management Association και με την τιμητική υποστήριξη του
Hellenic Maintenance Society και του American Society of Civil
Engineers.
Ο πρόεδρος της Κριτικής Επιτροπής Δρ. Παναγιώτης
Χατζηπάνος, κατά την εισαγωγική ομιλία του, τόνισε ότι
το Infrastructure Management είναι μέσα στα 50 πιο
αναπτυσσόμενα επαγγέλματα στον κόσμο και οι τάσεις της
παγκόσμιας αγοράς είναι σημαντικά αυξητικές. Πρόσφατη
μελέτη στην οποία αναφέρθηκε επισημαίνει ότι στις χώρες
της Νοτιοανατολικής Ευρώπης περιορίζεται σε κάτω από
1%, πράγμα που ενισχύει την άποψη ότι η οικονομικότερη
και αποτελεσματικότερη διαχείριση εγκαταστάσεων
αποτελεί έναν από τους πιο αναπτυσσόμενους κλάδους
υπηρεσιών, είτε αντιμετωπίζεται ως in-house δραστηριότητα,

είτε κυρίως μέσω outsourcing σε εξειδικευμένες εταιρίες.
Αναγνωρίζοντας την ανάγκη για ενημέρωση και ενίσχυση
επικοινωνίας του παγκόσμια αναπτυσσομένου κλάδου του
FM καθώς και τις σημαντικές δυνατότητες εξέλιξης που έχει
στην Ελλάδα, επεσήμανε ως πολύ θετικό το γεγονός ότι η
Boussias Communications τα τελευταία χρονιά έχει εστιάσει
σε δραστηριότητες ενημέρωσης, προβολής και επιβράβευσης
δραστηριοτήτων του κλάδου.

Βραβεία και τιμητικές διακρίσεις
Στα βραβεία συμμετείχαν επιχειρήσεις από ένα ευρύ
επιχειρηματικό φάσμα. Στην πρώτη Ενότητα που απευθυνόταν
σε εταιρείες, φορείς και οργανισμούς αναδείχθηκαν σε
Winners στον κλάδο τους οι ΑΚΤΩΡ Facilities Management,
Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, Atria Property Services, Lidl

Hellas, All experts Facilities Services, ISS Facility Services,
Vodafone Hellas και NN Hellas.
Στην ενότητα Δραστηριότητες, στις διαφορετικές κατηγορίες
βράβευσης, Gold Bραβείο απέσπασαν οι εταιρείες: Property
Management Department - Atria Property Services, the
CBRE Affiliate for Greece & Cyprus, Εθνική Τράπεζα της
Ελλάδος, Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, ISS Facility Services,
Lamda Hellix Data Centers, Mercendes Benz, IOS A.E, AGT
Constructions & Services Group, Άκτωρ Facility Management
Α.Ε., Βαλσαμίδης Α.Ε.
Ιδιαίτερα σημαντική στιγμή της βραδιάς υπήρξε η απονομή των
δύο Τιμητικών Βραβείων, προς την κυρία Μαρινέλα Παΐδα και
το Λιμενικό Ταμείο Σκύρου, το οποίο παρέλαβε ο πρόεδρος
κύριος Κυριάκος Αντωνόπουλος, για τη συνεισφορά τους στο
χώρο των Facilities Management.
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τΑ ΒραβεiΑ
ΤΙΜΗΤΙΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ: Μαρινέλα Παΐδα,
Λιμενικό Ταμείο Σκύρου
Κατηγορία

Συμμετέχουσα εταιρεία
Έργο
Α : Εγκαταστάσεις / Premices
Συγκρότημα υποστέγου συντήρησης αεροσκαφών
Transportation Infrastucture /
Άκτωρ Facility Management Α.Ε.
του HAMAD INTERNATIONAL AIRPORT
Εξωτερικό
στη ΝΤΟΧΑ, ΚΑΤΑΡ
Transportation Infrastucture / ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Βέλτιστες πρακτικές διαχείρισης εγκαταστάσεων στον
Εσωτερικό
“ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ” Α.Ε.
ΔΙΕΘΝΗ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.
Property Management Department
Διαχείριση Εμπορικού Κέντρου
Shopping Centers
- Atria Property Services, the CBRE
THE MALL OF CYPRUS
Affiliate for Greece & Cyprus
Οι νέες δράσεις της Lidl Hellas στο
Retail
Lidl Hellas
Facility Management
Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες Διαχείρισης
Pharmaceutical Companies
All Experts Facilities Services A.E.
Εγκαταστάσεων για την Merck Sharp & Dohme
ISS FACILITY SERVICES A.E - THE
Education
Εκπαιδευτικά ιδρύματα & Sustainability
AMERICAN COLLEGE OF GREECE
Βέλτιστες πρακτικές ολοκληρωμένης
Telecommunications
VODAFONE ΕΛΛΑΔΑΣ
διαχείρισης εγκαταστάσεων
Το να βρισκόμαστε δίπλα στους πελάτες μας
Insurance
NN Hellas
έχει σημασία!
ISS FACILITY SERVICES A.E Hospital & Health Care
Συμβολή της ISS στην πιστοποίηση ΤΕΜΟS
METROPOLITAN HOSPITAL
Β: Δραστηριότητες FM / FM Activities
1. Assets
Property Management Department
Διαχείριση εμπορικού κέντρου
Real Estate
- Atria Property Services, the CBRE
THE MALL OF CYPRUS
Affiliate for Greece & Cyprus
PREMIUM Banking Branches:
Rebuilding - Refurbishment
Εθνική Τράπεζας της Ελλάδος
Νέο εγχείρημα για τον τραπεζικό χώρο
Extra Schengen Project - Operational And
Rebuilding - Refurbishment AGT Constructions & Services Group
Commercial Upgrade in Athens International Airport
ΔΕΗ Α.Ε. / ΔΥΣ - ΔΗΜΟΣΙΑ
Αναβάθμιση - ανάδειξη της εισόδου Διοίκησης της
Rebuilding - Refurbishment
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /
ΔΕΗ Α.Ε. επί της οδού Χαλκοκονδύλη 30
Διεύθυνση Υπηρεσιών Στέγασης
Κατασκευή Microbrewery / Experience Center
Space Planning AGT Constructions & Services Group
Interior Layout
“ΑΘΗΝΕΟ” στην Αθηναϊκή Ζυθοποιία Α.Ε.
Space Planning Εναλλακτικοί χώροι εργασίας για εναλλακτικούς
Nestle Ελλάς Α.Ε.
Interior Layout
τρόπους δουλειάς
2. Administration
Διαδικασία στελέχωσης εργαζομένων
Staffing
ISS FACILITY SERVICES A.E - ΣΤΑ.ΣΥ
πρώτης γραμμής
Λειτουργικές δαπάνες- κτιριακές
ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
και κοινόχρηστες χρεώσεις στον
Communal Charges
“ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ” Α.Ε.
ΔΙΕΘΝΗ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.
ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
Ηλεκτρονικό Σύστημα Διαχείρισης
Communal Charges
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΚΥΛΙΟΜΕΝΩΝ
Στόλου Οχημάτων Powerfleet
Property Management Department
Διαχείριση εμπορικού κέντρου
Consulting
- Atria Property Services, the CBRE
THE MALL OF CYPRUS
Affiliate for Greece & Cyprus
IOS AE (Integrated Outsourced
Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών
Consulting
Solutions ΑΕ).
στον τομέα του facility management
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ΒΡΑΒΕΙΟ

WINNER
WINNER
WINNER
WINNER
WINNER
WINNER
WINNER
WINNER
WINNER

GOLD
GOLD
SILVER
SILVER
BRONZE
BRONZE

GOLD
GOLD
SILVER
SILVER
BRONZE

3. Operation
Cleaning - Pest Control

IOS AE (Integrated Outsourced
Solutions ΑΕ)

A. Έργο καθαρισμού:
Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών και
B. Έργο pest control: Κατασκευή διχτυού απώθησης
πτηνών στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών”

GOLD

Equipment & Service
Providing

Mercedes-Benz Ελλάς ΑΕΕ

Αλλαγή κεντρικού ψύκτη με Heat Pump

GOLD

Equipment & Service
Providing
Maintenance
Maintenance
Maintenance
Energy Management &
Certifications
Waste Management
Management Tools

Landscaping
Security & Guard
Wastewater Treatment

Product & Service

Παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών συντήρησης
/ διαχείρισης εγκαταστάσεων και πιστοποίηση των
εκτελούμενων εργασιών
LAMDA HELLIX Data Centers - Integration and
LAMDA HELLIX DATA CENTERS
Maintenance Services
ΙΝΜΑΙΝΤ Α.Ε.
Συντήρηση εγκαταστάσεων
Εθνική Τράπεζας της Ελλάδος
Συντηρήσεις ΕΤΕ
Energy Management & Certifications for
LAMDA HELLIX DATA CENTERS
LAMDA HELLIX Data Campus
ALTER EGO: oλοκληρωμένη διαχείριση
ALTER EGO S.A.
απορριμμάτων στην ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ
ALECTRIS - Solar Asset care
ACTIS (Asset Control Telemetry Information
System)
Innovation
4. Services
IOS AE (Integrated Outsourced
Έργα πρασίνου: Κήπος κτηριακής εγκατάστασης
Solutions ΑΕ).
Ε.Σ.Α.μεΑ.
Mercedes-Benz Ελλάς ΑΕΕ
Αναβάθμιση μέτρων ασφάλειας & φύλαξης
Ανακατασκευή συστήματος βιολογικού
Mercedes-Benz Ελλάς ΑΕΕ
καθαρισμού
5. Ιnnovative Application of Systems or Technology in FM
Ανάπτυξη και ενσωμάτωση λειτουργίας λογισμικού
AGT Constructions & Services Group
CMMS Coswin της Siveco στην Final Support
Facilities Services
IOS AE (Integrated Outsourced
Solutions ΑΕ).

BRONZE
GOLD
BRONZE
BRONZE
SILVER
SILVER
SILVER

GOLD
SILVER
BRONZE

GOLD

Facility Maintenance
Decision - MIS

Άκτωρ Facility Management Α.Ε.

Monitoring - Εργαλείο Λήψης Αποφάσεων

GOLD

Use of Space - Room
Scheduling

ISS FACILITY SERVICES A.E Mondelez International

Βέλτιστη πρακτική διαχείρισης χώρου

SILVER

Management of Resources

IOS AE (Integrated Outsourced
Καινοτομία στα συστήματα διαχείρισης πόρων στο
Solutions ΑΕ).
Facility Management
6. Ιmpact on Sustainability

BRONZE

Ιmpact on Sustainability

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
“ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ” Α.Ε.

Η προστασία του περιβάλλοντος και η αειφόρος
ανάπτυξη στον ΔΙΕΘΝΗ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ
ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.

GOLD

Ιmpact on Sustainability

ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΚΥΛΙΟΜΕΝΩΝ

Πρόγραμμα συνολικής διαχείρισης ενέργειας και
αποβλήτων VTEM

GOLD

Ιmpact on Sustainability

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Ε.

ΛΙΜΑΝΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – Καλές πρατκικές για την
αποτελεσματική διαχείριση εγκαταστάσεων /
έργα, υπηρεσίες, καινοτομίες με υψηλά πρότυπα
βιωσιμότητας

SILVER

Ιmpact on Sustainability

Manifest Services

People,Planet,Profit for OTE-COSMOTE

BRONZE
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ΤΙΜΗΤΙΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ
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Λιμενικό Ταμείο Σκύρου
To βραβείο παρέλαβε ο
Πρόεδρος Κυριάκος Αντωνόπουλος

Μαρινέλα Παΐδα,
Strategic Procurement Manager
Facilities & Real Estate at Coca Cola HBC HQ

Για τη συνολική διαχείριση του λιμανιού Σκύρου, τη Λιναριά.

Για τη συνεισφορά της στον κλάδο του Facility Management.

Ενότητα Α: Εγκαταστάσεις

WINNER
Άκτωρ Facility Management
Transportation Infrastucture /
Εξωτερικό

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
“ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ”
Transportation Infrastucture / Εσωτερικό

H

Ο

Βασίλης Κοτσίκας από την Εμπορική Διεύθυνση της Βαλσαμίδης & Ιωάννης
Αναστασιάδης (δεξιά), Διευθύνων Σύμβουλος Άκτωρ Facility Management

Παναγιώτης Καλυβίτης, Διευθυντής Υπηρεσιών Εγκαταστάσεων Διεθνούς
Αερολιμένα Αθηνών, Μαρίζα Σαράντου & Βασίλης Κοτσίκας (δεξιά),
από την Εμπορική Διεύθυνση της Βαλσαμίδης

ΑΚΤΩΡ Facilities Management υπέγραψε το
Δεκέμβριο του 2013, σε Κοινοπραξία 50%-50%
με την ΑΚΤΩΡ QATAR WLL, σύμβαση παροχής
ολοκληρωμένων υπηρεσιών Facilities Management
για το Συγκρότημα Υπόστεγου Συντήρησης Αεροσκαφών
(AMH) της Qatar Airways στη Ντόχα, Κατάρ με το New Doha
International Airport (που μετονομάστηκε κατόπιν σε Hamad
International Airport), διάρκειας 3+3 ετών και Π/Υ 100.000.000
Qar (ή 24.000.000€ περίπου) για τα 3 πρώτα έτη.
H σύμβαση αφορά σε Υπηρεσίες προληπτικής, προβλεπτικής
και διορθωτικής συντήρησης, συμπεριλαμβανομένων όλων
των ανταλλακτικών και αναλωσίμων, υπηρεσίες security,
καθαρισμού και υπηρεσίες Help Desk.
Το AMH της Qatar Airways είναι το μεγαλύτερο του είδους του,
συνολικής επιφάνειας 168,000m2 και μπορεί να φιλοξενήσει
ταυτόχρονα 8 wide body και 4 narrow body αεροσκάφη, ενώ,
λόγω των κλιματολογικών συνθηκών, απαιτεί διαρκή διατήρηση
της εσωτερικής θερμοκρασίας σε συγκεκριμένα όρια. Ανάμεσα
στα ιδιαίτερα συστήματα που η ΑΚΤΩΡ FM έχει στην επίβλεψή
της, περιλαμβάνεται το σύστημα παραγωγής αζώτου, τα
συστήματα docking για τη συντήρηση των αεροσκαφών,
όλα τα συστήματα εξυπηρέτησης εδάφους, το Central Utility
Plant (CUP) για την παρακολούθηση συστήματος ψύξης και
πολυάριθμα workshops (κινητήρων, τροχών και φρένων,
συστημάτων ψυχαγωγίας πτήσης κλπ.).
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WINNER

Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών (ΔΑΑ) είναι μια
υποδομή που λειτουργεί ως η «Πύλη της Ελλάδας»
από το 2001, αποτελώντας την πρώτη εντύπωση
που αποκομίζουν εκατομμύρια επισκέπτες της
χώρας μας. Η άριστη εμφάνιση των εγκαταστάσεων του
ΔΑΑ, μιας μικρής «Πόλης» με έκταση 16,5 εκατ. τετραγωνικά
μέτρα και επιφάνεια κτιρίων 650.000 τ.μ. και η αναζήτηση
βέλτιστων πρακτικών υποστήριξης εγκαταστάσεων αποτελεί
για τον ΔΑΑ μια τεράστια και συνεχή πρόκληση. Ο σκοπός
του ΔΑΑ εστιάζεται στο να διατηρεί μια εικόνα σύμφωνη
με τις υψηλότερες προδιαγραφές υγιεινής και ασφάλειας,
ευχάριστης ατμόσφαιρας, καθαριότητας και εύρυθμης
λειτουργίας, ακολουθώντας τα υψηλότερα πρότυπα πρακτικών
φιλικών προς το περιβάλλον.
Η επίτευξη των παραπάνω στόχων απαιτεί προσεκτικό
σχεδιασμό και διαρκή παρακολούθηση από τη Διεύθυνση
Υποστήριξης Εγκαταστάσεων (Facility Services) του ΔΑΑ.
Η υλοποίηση επιτελείται μέσω ενός χαρτοφυλακίου υπηρεσιών
που σχετίζεται με απαραίτητες καθημερινές λειτουργίες
οι οποίες απαιτούν ευελιξία σε ζητούμενους πόρους και
τεχνογνωσία και συμπεριλαμβάνουν καθαρισμό, διαχείριση
πρασίνου και αρδευτικών δικτύων, μεταφορά προσωπικού,
απολυμάνσεις, διαχείριση στόλου μεταφορικών μέσων,
διαχείριση και προμήθειες εξοπλισμού & αναλωσίμων
εγκαταστάσεων, εποπτεία ευρύτερων περιοχών αερολιμένα,
επιστασία κτιρίων κ.α.

WINNER
Property Management Department
- Atria Property Services, the CBRE
Affiliate for Greece & Cyprus
Shopping Centers

Τ

WINNER
Lidl Hellas
Retail

Η

ο “The Mall of Cyprus” (μέρος του “Shacolas
Emporium Park”) αποτελεί το πρώτο πραγματικό
εμπορικό κέντρο της Κύπρου. Άνοιξε τις πόρτες του στο
καταναλωτικό κοινό της Κύπρου στις 27 Σεπτεμβρίου
2007 με την κατασκευή, λειτουργία και διαχείρισή του να είναι
βάσει διεθνών προτύπων. Το Property Management Department
της Atria Property Services, the CBRE Affiliate for Greece &
Cyprus έχει επιλεγεί επί σειρά ετών ως σύμβουλος διαχείρισης
στους τομείς: οικονομικών υπηρεσιών, λειτουργικής διαχείρισης,
διαχείρισης κρίσεων, τεχνικής διαχείρισης και συντήρησης,
marketing και προωθητικών ενεργειών, διαχείρισης θεμάτων
ενέργειας, διαχείρισης food-court, διαχείρισης απορριμμάτων,
συλλογής στοιχείων και ανάλυσης, θέσπισης διαδικασιών που
εγγυώνται την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του κέντρου,
διαχείρισης θεμάτων μισθωτών και προμηθευτών (π.χ. έλεγχος,
συνεργασία, επαναδιαπραγματεύσεις κλπ), κατάρτισης
προϋπολογισμών κοινοχρήστων (Service Charges) και Capital
Costs του εμπορικού κέντρου, του food-court, του εμπορικού
πάρκου στο οποίο εντάσσεται το mall, παρακολούθησης Budget
Vs Actuals, NOI, ορθολογικής διαχείριση πόρων – με στόχο
πάντα το Value For Money, συνεργασίας με Asset Managers για
την κατάρτιση και υλοποίηση του business plan, reporting κλπ.
Σημαντικό ρόλο στη διαχρονικά επιτυχημένη πορεία του κέντρου
αποτελεί η στενή συνεργασία με τους μισθωτές.

Lidl Hellas διαθέτει περισσότερα από 220
καταστήματα σε όλη την Ελλάδα και προέβη τον
Μάρτιο του 2012 στην συνολική αναθεώρηση των
ενεργειών της στον τομέα του Facility Management.
Η χρήση πρωτοποριακών ηλεκτρονικών συστημάτων
διαχείρισης ακινήτων και ενέργειας αποτέλεσαν την
επανάσταση στον τομέα του Facility Management της εταιρίας
με προηγμένες μεθόδους και ενέργειες αειφόρου ανάπτυξης
όπως συνηθίζεται σε αναπτυγμένες διεθνής οικονομίες.
Ο κλάδος του Facility Management στη χώρα έγκειται σε
αναδυόμενη τροχιά ανάπτυξης παρουσιάζοντας σημαντικά
περιθώρια βελτίωσης στην παροχή ολοκληρωμένων και
ποιοτικών υπηρεσιών.
H Lidl Hellas συμβάλει σημαντικά στην βελτίωση του κλάδου
του Facility Management στην Ελλάδα εισάγοντας τεχνογνωσία
και εμπειρία από το εξωτερικό και εφαρμόζοντας εξειδικευμένα
πληροφορικά συστήματα, ενώ παράλληλα εντάσσει τους
εξωτερικούς συνεργάτες της, στις προηγμένες διαδικασίες
διαχείρισης ακινήτων.

Ιωάννης Σταματέλος (αριστερά), General Manager, Atria Property Services,
Κωνσταντίνος Κόλλιας, Πρόεδρος των Οικονομικών Επιμελητηρίων Ελλάδος

Αντώνης Κοπανίδης, Υπεύθυνος τομέα Facility Management, Lidl Hellas,
Κωνσταντίνος Κόλλιας (δεξιά), Πρόεδρος των Οικονομικών Επιμελητηρίων Ελλάδος
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Ενότητα Α: Εγκαταστάσεις

WINNER
All Experts Facilities Services
Pharmaceutical Companies

Η

ανάθεση του έργου συνολικής διαχείρισης των
εγκαταστάσεων (Total FM) της φαρμακευτικής
εταιρίας Merck Sharp & Dohme (MSD) έγινε στην
εταιρία All Experts Facilities Services το 2011 και
έκτοτε το εύρος εργασιών αναπτύσσεται καθώς χτίζεται η
εμπιστοσύνη των εταίρων αλλά και οι προσδοκίες ως προς
την εξυπηρέτηση αναγκών, συμμόρφωση με κανονισμούς,
υιοθέτηση καινοτόμων λύσεων, εξοικονόμηση ενέργειας,
έλεγχο και διαχείριση προμηθειών.
Οι εργασίες διαχείρισης εγκαταστάσεων αφορούσαν τo
βασικό εύρος του FM όπως καθαριότητα και υγιεινή, εργασίες
συντήρησης, τεχνικές εργασίες, υπηρεσίες υποδοχής,
κουζίνας και αποθήκης, courier, απεντόμωση, ανακύκλωση,
προμήθειες αναλωσίμων και λοιπών προϊόντων, ενώ ανατέθηκε
στην All Experts Facilities Services και το έργο ανακαίνισης των
γραφείων και μετεγκατάστασης του κτηνιατρικού ομίλου της
“MSD” που ολοκληρώθηκε το 2015.

Αλέξανδρος Γοργίας, Managing Director, All Experts Facilities Services,
Κωνσταντίνος Κόλλιας (δεξιά), Πρόεδρος των Οικονομικών Επιμελητηρίων Ελλάδος
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WINNER
ISS FACILITY SERVICES THE AMERICAN COLLEGE
OF GREECE
Education

Τ

ο Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος ιδρύθηκε το 1875
και είναι το αρχαιότερο και μεγαλύτερο, ιδιωτικό
αμερικανικό εκπαιδευτικό ίδρυμα στην Ευρώπη.
Πάνω από 5.000 άτομα ημερησίως χρησιμοποιούν τις
εγκαταστάσεις του Αμερικανικού Κολλεγίου αποτελούμενοι
από διοικητικό προσωπικό, μαθητές, φοιτητές, διδακτικό
προσωπικό και επισκέπτες του Κολλεγίου.
Η ISS συνεργάζεται με το Κολλέγιο σε όλες τις εγκαταστάσεις
του αδιαλείπτως από το 1981, παρέχοντας υπηρεσίες
καθαρισμού και φροντίδας πρασίνου.
Το Αμερικανικό Κολλέγιο είναι ένας μη κερδοσκοπικός
οργανισμός που έχει ως στόχο να προάγει νέα μέλη στην
κοινωνία με εφόδια και γνώσεις, σεβόμενα τον άνθρωπο και
το περιβάλλον. Ο χώρος του Κολλεγίου, στους πρόποδες του
Υμηττού αποτελεί την ιδανική τοποθεσία για να προαχθεί ο
σεβασμός στο περιβάλλον και η οικολογική συνείδηση.
Γι’ αυτό το λόγο το 2011 δημιουργήθηκε το «Center of
Excellence for Sustainability». Πρόκειται για ένα Κέντρο
Αριστείας και Αειφορίας που στόχο έχει να δημιουργήσει
κουλτούρα αειφορίας και να κάνει το κολλέγιο βιώσιμη
κοινότητα μάθησης. Αρωγός όλα αυτά τα χρόνια στις
προσπάθειές του βρίσκεται η ISS παρέχοντας υπηρεσίες
καθαρισμού και συντήρησης κήπων σε περίπου 44.000 τμ.
μέσω: α) Πυροπροστασίας, β) Ανακύκλωσης,
γ) Κομποστοποίσης, δ) Green Roofs.

Μιχάλης Ρούσσος (από αριστερά), Country Manager ISS Facility Services,
Κωνσταντίνος Δεμέναγας, Διευθυντής Λειτουργιών του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα
Σταύρος Νιάρχος, Μιχάλης Ορόντης, Executive Director of Operations, American
College of Greece

WINNER
VODAFONE ΕΛΛΑΔΑΣ

NN Hellas

Telecommunications

Insurance

Α

Ο

Κωνσταντίνος Δεμέναγας (αριστερά), Διευθυντής Λειτουργιών του Κέντρου
Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Θεοφάνης Κοσμάς, Facilities Management
Supervisor, VODAFONE

Νίνα Τιαούση, Facilities Manager NN Hellas, Κωνσταντίνος Δεμέναγας, Διευθυντής
Λειτουργιών του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

πό τα τέλη του 2014, η Vodafone έχει μετασχηματίσει
πλήρως τον τρόπο λειτουργίας της υιοθετώντας το
μοντέλο Total Facility Management – TFM, μέσα από
το οποίο συνεργάζεται με ένα μόνο πάροχο.
Στρατηγικό μέλημα της Vodafone αναφορικά με τις
υπηρεσίες TFM ήταν η διασφάλιση της αξιοπιστίας και της
λειτουργικότητας των εγκαταστάσεών της, ενεργώντας
με ταχύτητα, απλότητα και εμπιστοσύνη. Οι υπηρεσίες του
TFM παρακολουθούνται στενά από την ομάδα Property
της Vodafone. Οι βασικότερες παρεχόμενες υπηρεσίες
περιλαμβάνουν (ενδεικτικά):
• Υπηρεσίες Hard FM (Προληπτική & προγνωστική συντήρηση,
προγραμματισμός και παρακολούθηση, διαθεσιμότητα
εξοπλισμού κι εναρμόνιση με περιβαλλοντικές συνθήκες,
καταγραφή εξοπλισμού, πρόγραμμα αντικατάστασης
εξοπλισμού, οικοδομικές εργασίες, εξοικονόμηση ενέργειας).
• Υπηρεσίες Soft FM (Καθαρισμός, Reception, εξυπηρέτηση
επισκεπτών, διαχείριση meeting rooms, συντήρηση πρασίνου,
διαχείριση διαφόρων ροών ανακυκλώσιμων υλικών και
άλλων προϊόντων, υπηρεσίες εσωτερικού ταχυδρομείου,
μετακομίσεις, αναδιάταξη χώρων, προμήθειες αναλωσίμων,
τροφίμων, ειδών γραφείου κ.ά., διαχείριση γυμναστηρίου,
υπηρεσίες corporate fitness & wellbeing).
• Υπηρεσίες Ασφαλείας (Φύλαξη εγκαταστάσεων και διαχείριση
συμβάντων, επιτήρηση CCTV, διαχείριση συναγερμών και
access control, χρηματαποστολές, συντήρηση συστημάτων
ασφαλείας, υπηρεσίες κέντρου λήψης σημάτων).
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WINNER

ι κτιριακές εγκαταστάσεις στην NN Hellas
διαχειρίζονται καθολικά από το τμήμα Facilities
Management της διεύθυνσης Operations. Ρόλος
του τμήματος είναι η αποτελεσματική διαχείριση
του συνόλου των λειτουργιών που στοχεύουν στην εύρυθμη
λειτουργία των κτιρίων, των υποδομών, των εργαζομένων της
εταιρίας και γενικότερα της οργάνωσής της.
Στόχοι του τμήματος είναι: η βελτίωση του λειτουργικού κόστους,
η υποστήριξη των καθημερινών αναγκών του οργανισμού, ο
σχεδιασμός και η υλοποίηση ενεργειών για την αναβάθμιση
του εργασιακού περιβάλλοντος με σκοπό την αύξηση της
δέσμευσης και κατ’ επέκταση και της παραγωγικότητας των
εργαζομένων και ο σχεδιασμός και υλοποίηση ενεργειών
με σκοπό τη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος. Στα
σημαντικότερα αποτελέσματα της λειτουργίας του τμήματος
Facilities Management της NN Hellas περιλαμβάνονται
η σταδιακή μείωση λειτουργικού κόστους, η μείωση της
ενεργειακής κατανάλωσης του Κεντρικού κτιρίου και των
γραφείων πωλήσεων, η υποστήριξη του Rebranding, η
αναβάθμιση εργασιακών χώρων Κεντρικού κτιρίου, το άνοιγμα
7 νέων γραφείων πωλήσεων σε Κηφισιά, Πειραιά, Μουδανιά,
Πάρο, Κατερίνη, Κοζάνη, Ρέθυμνο, η μεταφορά 2 γραφείων
πωλήσεων από το κεντρικό κτίριο σε Χολαργό και Γλυφάδα και
η υποστήριξη καθημερινών αιτημάτων.

Ενότητα Β: Δραστηριότητες FM / Assets

WINNER
ISS FACILITY SERVICES METROPOLITAN HOSPITAL
Hospital & Health Care

Τ

ο 2013, το Νοσοκομείο Metropolitan αποφασίζει τη
στρατηγική του επέκταση στην αγορά του διεθνούς
ιατρικού χώρου. Ως αποτέλεσμα της απόφασης
αυτής είναι η συμμετοχή του στην Πιστοποίηση
TEMOS (Trust, Effective, Medicine, Optimized, Services).
Το σύστημα TEMOS, δημιουργήθηκε το 2006 και είναι ένα
μοναδικό παγκόσμιο σύστημα αξιολόγησης της ποιότητας των
ιατρικών υπηρεσιών, που παρέχονται σε διεθνείς ασθενείς σε
νοσοκομεία παγκοσμίως.
Τα νοσοκομεία που συμμετέχουν στο ΤΕΜΟS αξιολογούνται
αυστηρά με επιτόπιο έλεγχο διεθνών αξιολογητών σε
ένα σύνολο σημείων. Ενδεικτικά αναφέρουμε: κτιριακές
εγκαταστάσεις, ιατρικά μηχανήματα, ποιότητα ιατρικού και μη
προσωπικού, διαδικασίες ιατρικής φροντίδας και περίθαλψης,
καθαριότητα κτιριακών χώρων κλπ.
Ο ρόλος της ISS για την πιστοποίηση αυτή ήταν καθοριστικός
καθώς οι απαιτήσεις του συστήματος TEMOS για την
καθαριότητα των χώρων παρότι ήταν ιδιαίτερα αυστηρές και
απαιτητικές περιλαμβάνονταν στο σύστημα ποιότητας της ISS,
το οποίο διατηρεί από το 2008 για όλους τους πελάτες της.

Μανώλης Βαρδονικολάκης (αριστερά), Operation Manager Cleaning Services,
ISS Facility Services, Κωνσταντίνος Δεμέναγας, Διευθυντής Λειτουργιών του
Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και Ειρήνη Μανουσάκη,
Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του Metropolitan Hospital

GOLD
Property Management Department Atria Property Services,
the CBRE Affiliate for Greece & Cyprus

Real Estate

Τ

ο Property Management Department της Atria
Property Services, the CBRE Affiliate for Greece &
Cyprus έχει επιλεγεί επί σειρά ετών ως σύμβουλος
διαχείρισης του “The Mall of Cyprus” στους
τομείς: οικονομικών υπηρεσιών, λειτουργικής διαχείρισης,
διαχείρισης κρίσεων, τεχνικής διαχείρισης και συντήρησης,
marketing και προωθητικών ενεργειών, διαχείρισης θεμάτων
ενέργειας, διαχείρισης food-court, διαχείρισης απορριμμάτων,
συλλογής στοιχείων και ανάλυσης, θέσπισης διαδικασιών
που εγγυώνται την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του
κέντρου, διαχείρισης θεμάτων μισθωτών και προμηθευτών,
κατάρτισης προϋπολογισμών κοινοχρήστων και Capital Costs
του εμπορικού κέντρου, του food-court, του εμπορικού πάρκου
στο οποίο εντάσσεται το mall, παρακολούθησης Budget Vs
Actuals, NOI, ορθολογικής διαχείρισης πόρων – με στόχο
πάντα το Value For Money, συνεργασίας με Asset Managers για
την κατάρτιση και υλοποίηση του business plan, reporting κλπ.
Σημαντικό ρόλο στη διαχρονικά επιτυχημένη πορεία του
κέντρου αποτελεί η στενή συνεργασία με τους μισθωτές
σε καθημερινό αλλά και σε στρατηγικό επίπεδο ειδικά σε
περιόδους κρίσεως. Έτσι λαμβάνουν χώρα ενέργειες στήριξης
και συνεργασίας που ξεκινούν από απλές συμβουλευτικές
παρεμβάσεις και ενέργειες προώθησης και φθάνουν ακόμα και
σε επιτυχείς κινήσεις downsizing και relocation.

Ιωάννης Σταματέλος (αριστερά), General Manager της Atria Property Services,
Αναστάσιος Μερβακίτης, Διευθυντής Ακίνητης Περιουσίας Ελλάδος και Ιταλίας Citibank
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Ενότητα Β: Δραστηριότητες FM / Assets

GOLD
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος
Rebuilding – Refurbishment

SILVER

AGT Constructions &
Services Group
Rebuilding – Refurbishment

Σ

Ο

Αναστάσιος Μερβακίτης (αριστερά), Μέλος Κριτικής Επιτροπής, Παναγιώτης
Γεωργίου, Βοηθός Γενικός Δ/ντης δικτύου καταστημάτων, Εθνική Τράπεζα

Νίκος Αναστασόπουλος (αριστερά), Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος AGT
Constructions & Services Group, Αναστάσιος Μερβακίτης, Διευθυντής Ακίνητης
Περιουσίας Ελλάδος και Ιταλίας Citibank

τα πλαίσια ανανέωσης του τρόπου εξυπηρέτησης των
Πελατών Λιανικής η Εθνική Τράπεζα δημιουργεί την
έννοια του PREMIUM Banking το οποίο εκφράζεται
με καινοτομία τόσο στον τομέα των Υπηρεσιών όσο και
στο σχεδιασμό των νέων χώρων εξυπηρέτησης.
Καθώς ξεκινά η διαμόρφωση ενός νέου χώρου σε PREMIUM
Banking κατάστημα, η απόρριψη των υλικών αποξηλώσεων της
προηγούμενης χρήσης σε κατάλληλους χώρους διασφαλίζεται
με βάση ιδιωτικό συμφωνητικό με τον Ανάδοχο του έργου.
Η επιλογή των υλικών που χρησιμοποιούνται για τη διαρρύθμιση
των χώρων έχει γίνει με γνώμονα τις αξίες που αποτελούν
τους πυλώνες ανάπτυξης της Εθνικής Τράπεζας όπως
εμπειρία, αξιοπιστία, ανθεκτικότητα, συνεχόμενη ανάπτυξη,
νεωτερισμός, έμπνευση και είναι φιλικά προς το περιβάλλον.
Ο κλιματισμός και ο φωτισμός δημιουργεί συνθήκες άνεσης
δίνοντας τη δυνατότητα τοπικών ρυθμίσεων και ελέγχου
σε κάθε χώρο ξεχωριστά, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η
εξοικονόμηση ενέργειας και η μείωση του ενεργειακού
αποτυπώματος της Εθνικής Τράπεζας. Παράλληλα ο φωτισμός
έχει δυνατότητα, με απλούς χειρισμούς, να εξασφαλίζει
διαφορετικές στάθμες φωτεινότητας ανάλογα με τις χρήσεις
ανά ζώνη διαφορετικής λειτουργίας.
Τα παραπάνω, μαζί με το ανθρώπινο δυναμικό αποτελούν
το εξατομικευμένο σύστημα εξυπηρέτησης πελατείας στα
PREMIUM Banking καταστήματα.
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αερολιμένας Ελευθέριος Βενιζέλος αποτελεί το
μεγαλύτερο και το πιο σύγχρονο αεροδρόμιο της
χώρας. Ο μεγάλος αριθμός των επιβατών όλο το
24ωρο στον χώρο καθιστά εξαιρετικά δύσκολη
τη συντήρηση των κτιριακών εγκαταστάσεων πόσο μάλλον
την αναβάθμιση των υπηρεσιών του. H AGT Constructions &
Services Group μετά από πολυετή συνεργασία με τον AIA, έχει
καταφέρει να συμβάλει στην ομαλή και αναπτυσσόμενη πορεία
του με αποκορύφωμα το project “Extra Schengen Project Operational And Commercial Upgrade”.
H AGT δημιούργησε ένα μεγάλο σημείο ελέγχου των επιβατών
που εισέρχονται στην περιοχή Extra Schengen καταργώντας τα
μικρά σημεία ελέγχου στα οποία δημιουργούνταν συνωστισμός
ενώ αναβάθμισε τον εμπορικό χώρο.
Το πρωτοποριακό του εγχειρήματος, η πολυπλοκότητα των
απαιτουμένων κατασκευών και διαρρυθμίσεων, η επί 24ωρου
βάσεως λειτουργία του εργοταξίου, η ενσωμάτωση των
προτύπων του ΑΙΑ, καθώς και το πλήθος των παραμέτρων
ασφαλείας, ελέγχου προσβάσεων και μηδενικής όχλησης
καθιστούν το μοντέλο διαχείρισης που εκπονήθηκε και
εφαρμόστηκε με επιτυχία, καινοτόμα πρακτική. Η πρακτική
πλέον αυτή αποτελεί ιδιαίτερο know how για τον όμιλο AGT
Constructions & Services Group, προσθέτει αξία στις υπηρεσίες
μας και κατ’ επέκταση στο ΑΙΑ και στους πελάτες του.

SILVER
ΔΕΗ / ΔΥΣ - ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ / Διεύθυνση
Υπηρεσιών Στέγασης
Rebuilding – Refurbishment

H

ΔΕΗ μισθώνει και χρησιμοποιεί ως γραφειακούς
χώρους τα κτίρια που βρίσκονται στο οικοδομικό
τετράγωνο μεταξύ των οδών Πατησίων,
Χαλκοκονδύλη, 3ης Σεπτεμβρίου και Καποδιστρίου
καθώς και τα ισόγεια καταστήματα που βρίσκονται κατά μήκος
των οδών Χαλκοκονδύλη και Καποδιστρίου.
Λόγω της αυξανόμενης εγκληματικότητας και γενικότερης
υποβάθμισης - ιδιαίτερα στο κέντρο της Αθήνας- και στα
πλαίσια της ασφάλειας των εργαζομένων αλλά και των
εγκαταστάσεών της, η Επιχείρηση προχώρησε στη λήψη
σειράς διοικητικών μέτρων καθώς και νέων κατασκευών για
την ενίσχυση του υφιστάμενου εξοπλισμού ασφαλείας και την
εγκατάσταση νέων τεχνολογιών τηλεπιτηρούμενου ελέγχου.
Σημαντική κρίθηκε η αξιοποίηση των ισόγειων καταστημάτων
για χώρους κοινωνικής δράσης με εκθέσεις καλλιτεχνών/
φοιτητών με ενδεχόμενη χρήση παλαιών υλικών
που χαρακτηρίζουν το έργο της Επιχείρησης όπως
μετασχηματιστές, μονωτήρες, στύλους κ.α. (installation
art), εκθέσεις φωτογραφίας, παρουσιάσεις, ομιλίες κλπ.,
καθώς και σε συλλόγους του προσωπικού για διεξαγωγή
δραστηριοτήτων πέραν του ωραρίου εργασίας.
Στα πλαίσια των παραπάνω μέτρων, εντάχθηκε και η μελέτη
αναβάθμισης-ανάδειξης της εισόδου των Κεντρικών
Υπηρεσιών της ΔΕΗ, που εδρεύει στην οδό Χαλκοκονδύλη 30.

Δήμητρα Παραστατίδου, Διεύθυνση Υπηρεσιών Στέγασης ΔΕΗ, Αναστάσιος
Μερβακίτης, Διευθυντής Ακίνητης Περιουσίας Ελλάδος και Ιταλίας Citibank

BRONZE

AGT Constructions &
Services Group
Space Planning - Interior Layout

Η

Αθηναϊκή Ζυθοποιία είναι η μεγαλύτερη εταιρία
παράγωγης και εμπορίας μπύρας στην Ελλάδα, με
παρουσία στη χώρα για περισσότερα από 50 χρόνια.
Το 2015, η Αθηναϊκή Ζυθοποιία, σε συνεργασία με
τον όμιλο AGT Constructions & Services Group, δημιούργησε
έναν Πολυχώρο Μικροζυθοποιίου και Εκθεσιακού-Μουσειακού
χώρου, με καινοτόμες εφαρμογές, νέες γεύσεις μπύρας
περιορισμένης κυκλοφορίας, με σκοπό την εκμάθηση
της τέχνης της Ζυθοποϊίας, τις μεθόδους ζυθοποίησης,
τη γευσιγνωσία, την ψυχαγωγία, τη διοργάνωση ειδικών
σεμιναρίων, την καινοτομία και τη δημιουργικότητα.
Το ΑΘΗΝΕΟ είναι ο Πρώτος χώρος Δημιουργικής
Ζυθοποιίας στην Ελλάδα, που σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε
χρησιμοποιώντας καινοτόμες μεθόδους λόγω της πρωτοτυπίας
του μοντέλου και σχεδιασμού του, και εφαρμόζοντας
μεθόδους εξοικονόμησης ενέργειας, ελαχιστοποίησης του
κόστους κατασκευής και λειτουργίας μέσω πρόσβασης σε
νέες μεθόδους, καινοτομίες σε υλικά και γενική διαχείριση
του όλου Project ώστε να είναι οικονομικά, κοινωνικά και
περιβαλλοντικά βιώσιμο. Ενδεικτικά αναφέρονται: η χρήση
ειδικών συστημάτων κλιματισμού με σκοπό τη βέλτιστη
απόδοση σε συνδυασμό με την εξοικονόμηση ενέργειας, η
χρήση φωτισμού LED με σκοπό την περαιτέρω εξοικονόμηση
ενέργειας, η σύνδεση σε κεντρικό σύστημα διαχείρισης BMS
για τη βέλτιστη διαχείριση ενέργειας κλπ.

Βασίλης Παπαζήσης, General Manager AGT Constructions & Services Group,
Αναστάσιος Μερβακίτης (δεξιά), Διευθυντής Ακίνητης Περιουσίας
Ελλάδος και Ιταλίας Citibank
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Ενότητα Β: Δραστηριότητες FM / Administration

GOLD

BRONZE

Nestle Ελλάς

ISS FACILITY SERVICES - ΣΤΑ.ΣΥ

Space Planning - Interior Layout		

Staffing

Τ

Ο

Μαργαρίτα Λεοντίου, Facilities & Fleet Manager Nestle Ελλάς, Αναστάσιος
Μερβακίτης, Διευθυντής Ακίνητης Περιουσίας Ελλάδος και Ιταλίας Citibank

Βασίλης Κρέλιος (αριστερά), Τομεάρχης της ΣΤΑ.ΣΥ, Χρύσα Αποστολοπούλου,
Cleaning and Support Services Director, ISS Facility Services και Δρ. Μιχάλης
Σφακιανάκης, Πρόεδρος Τμήματος Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων του
Πανεπιστημίου Πειραιώς

ο τρίπτυχο “Διατροφή, Υγεία και Ευεξία” έχει
στρατηγική σημασία για τη Nestlé. Βασιζόμενοι στο
πρόγραμμα διατροφικής εκπαίδευσης για όλους τους
εργαζόμενους της εταιρείας αλλά και τους εξωτερικούς
συνεργάτες της, μετέτρεψε μια απλή αίθουσα σε έναν σύγχρονο
χώρο Δημιουργίας & Ανάπτυξης Συνταγών Μαγειρικής,
Ζαχαροπλαστικής & Καφέ καθώς και εκπαίδευσης των Baristi
πελατών της: Γήινα χρώματα, φιλικά υλικά, λειτουργικοί χώροι
εργασίας, βελτιωμένα συστήματα εξαερισμού/κλιματισμού
και ασφάλειας/υγιεινής και προστασίας, εξοπλισμός υψηλής
ενεργειακής απόδοσης και φωτισμός LED που συμβάλλουν στην
εξοικονόμηση ενέργειας και στη δέσμευση της εταιρείας για
περιβαλλοντική βιωσιμότητα.
Ο χώρος φιλοξενεί εκπαιδευτικά σεμινάρια διατροφής για τους
εργαζομένους της εταιρείας και δοκιμές για την ανάπτυξη
συνταγών με προϊόντα Nestlé από διακεκριμένους chef. Τα
σεμινάρια Μαγειρικής/ Ζαχαροπλαστικής στο χώρο “Demo”
παρακολουθούν περισσότεροι από 200 καταναλωτές ετησίως
ενώ 1000 περίπου μέλη baristi εκπαιδεύονται στη σωστή
παρασκευή συνταγών καφέ. Στο χώρο διοργανώνονται
γεύματα εργασίας έως και 30 ατόμων.
Επίσης, δημιουργήθηκε ένα Digital room - ένας χώρος υψηλής
τεχνολογίας και αισθητικής- καθώς και η αίθουσα telepresence
που δίνει στους εργαζομένους πρόσβαση σε προηγμένες
δυνατότητες video conferencing υψηλής ποιότητας.
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Όμιλος ISS αναγνωρίζοντας την ανάγκη του πελάτη
για τη σωστή εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού
έχει δημιουργήσει μια διαδικασία πρόσληψης
απόλυτα ευθυγραμμισμένη στις ανάγκες της
«Σταθερές Συγκοινωνίες» (ΣΤΑ.ΣΥ.). Πρόκειται για έναν τρόπο
επιλογής προσωπικού, που βασίζεται στην αναζήτηση του
σκοπού του πελάτη. Εκπαιδεύουμε το προσωπικό μας με
τέτοιο τρόπο, ώστε να αναγνωρίζει τις ανάγκες του πελάτη,
να αναζητά τι είναι αυτό που προσδίδει αξία στο προϊόν ή τις
υπηρεσίες του και να πραγματοποιεί το απροσδόκητο, αυτό
που υπερβαίνει το «κάνω απλά καλά τη δουλειά μου».
Διαδικασία Πρόσληψης:
Μια επιτυχημένη διαδικασία πρόσληψης απαιτεί οργανωμένη
και συστηματική προσέγγιση σε όλα τα βήματα που
ακολουθούνται.
Πιο συγκεκριμένα τα βήματα για την επιτυχή πρόσληψη
συνοψίζονται ως εξής:
1. Ανάλυση των αναγκών του πελάτη
2. Εύρεση - Προσέλκυση εργαζομένων
3. Αξιολόγηση υποψηφίων
4. Επιλογή υποψηφίων
5. Επιβράβευση βέλτιστων πρακτικών
6. Έλεγχος κάλυψης των αναγκών του πελάτη

GOLD
ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
“ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ”
Communal Charges

Ο

SILVER
ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΚΥΛΙΟΜΕΝΩΝ
Communal Charges

Η

Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών A.E. (ΔΑΑ) έχοντας
το αποκλειστικό δικαίωμα κατοχής και χρήσης
του Αεροδρομίου, προχώρησε στην ανάπτυξη
περιοχής συνολικής έκτασης 16,5 εκατομμυρίων
τετραγωνικών μέτρων με σύγχρονες και σύνθετες κτιριακές
εγκαταστάσεις, υποδομές και δίκτυα που εξυπηρετούν τόσο
αεροναυτιλιακές όσο μη αεροναυτιλιακές δραστηριότητες.
Οι υπηρεσίες που παρέχονται για τη λειτουργία και συντήρηση
των υποδομών των κτιρίων, των κοινόχρηστων περιοχών,
καθώς και των υποστηρικτικών παγίων κατηγοριοποιούνται
ως «Κτιριακές και Κοινόχρηστες Υπηρεσίες». Οι υπηρεσίες
αυτές παρέχονται είτε από προσωπικό του ΔΑΑ ή από
εξουσιοδοτημένους εργολάβους.
Η ανάπτυξη του μοντέλου κατανομής των Κτιριακών
και Κοινόχρηστων Χρεώσεων για ένα τόσο μοναδικό
και πολύπλοκο περιβάλλον, βασίστηκε στις αρχές της
αντικειμενικότητας και της διαφάνειας, παρέχοντας
πρόσβαση σε όλους τους χρήστες που το επιθυμούν. Μέσω
αυτού ο ΔΑΑ παρακολουθεί και ελέγχει την εξέλιξη του
κόστους των παρεχόμενων υπηρεσιών, ενώ μέσω σχετικών
δεικτών αποδοτικότητας επιτυγχάνεται και η σύγκριση με
την εξωτερική αγορά (είτε με άλλα αεροδρόμια ή άλλου
τύπου εγκαταστάσεις πχ. εμπορικά κέντρα κλπ.). Τέλος,
ο Κανονισμός Κτιριακών και Κοινόχρηστων υπηρεσιών
αποτέλεσε αντικείμενο πιστοποίησης.

εταιρεία Valsamidis S.A ιδρύθηκε το 1997 με
στόχο την κάλυψη κάθε ανάγκης στο τομέα της
μεταφοράς ατόμων και αγαθών εγκαθιστώντας και
υποστηρίζοντας τεχνικά ανελκυστήρες, κυλιόμενες
κλίμακες, κυλιόμενους διαδρόμους και άλλα συστήματα
κάθετης ανύψωσης.
Η επιχείρηση Valsamidis S.A. απασχολεί περισσότερους
από 100 εργαζομένους εκ των οποίων το 70% καθημερινά
βρίσκονται με το όχημά τους στον χώρο ευθύνης τους με
σκοπό την άμεση εξυπηρέτηση των πελατών.
Η ολοκληρωμένη απεικόνιση και διαχείριση της κατανάλωσης
καυσίμων όλου του στόλου της εταιρείας Valsamidis
S.A. γίνεται με την βοήθεια ηλεκτρονικού συστήματος
POWERFLEET. Το PowerFleet είναι ένα σύστημα διαχείρισης
στόλου οχημάτων μέσω GPS. Δίνει τη δυνατότητα μέσω
του υπολογιστή να παρακολουθείται η ακριβής θέση των
οχημάτων, τις διαδρομές που ακολούθησαν, τους πελάτες που
επισκέφθηκαν και τους χρόνους κίνησης και στάσης.
Το πιο σημαντικό όμως χαρακτηριστικό του είναι ότι όλες
οι παραπάνω πληροφορίες ελέγχονται ηλεκτρονικά από
την κεντρική μονάδα λειτουργίας του αυτοκινήτου (vehicle
engine CPU). Τα δεδομένα μετατρέπονται έτσι σε μετρήσεις
κατανάλωσης καυσίμων, χρόνων διεκπαιρέωσης και
αποστάσεων για κάθε δραστηριότητα των οχημάτων του
στόλου. Όλες οι πληροφορίες απεικονίζονται σε ψηφιακούς
χάρτες υψηλής ανάλυσης.

Λουκία Κοτσιμπού, Τομεάρχης Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας, Διεθνής
Αερολιμένας Αθηνών, Δρ. Μιχάλης Σφακιανάκης, Πρόεδρος Τμήματος Οργάνωσης
& Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς

Δημήτρης Καπασακλίδης (δεξιά), από την Τεχνική Διεύθυνση της ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ,
Δρ. Μιχάλης Σφακιανάκης, Πρόεδρος Τμήματος Οργάνωσης & Διοίκησης
Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς
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Ενότητα Β: Δραστηριότητες FM / Administration

SILVER
BRONZE
Property Management Department - Atria IOS (Integrated Outsourced
Property Services, the CBRE Affiliate for Solutions ΑΕ)
Greece & Cyprus
Consulting
Consulting

Τ

ο “The Mall of Cyprus” (μέρος του “Shacolas
Emporium Park”) αποτελεί το πρώτο πραγματικό
εμπορικό κέντρο της Κύπρου. Το Property
Management Department της Atria Property Services,
the CBRE Affiliate for Greece & Cyprus έχει επιλεγεί επί σειρά
ετών ως σύμβουλος διαχείρισης. Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει δοθεί
στον τομέα Marketing & Events τόσο σε επίπεδο στρατηγικού
σχεδιασμού όσο και στο κομμάτι της υλοποίησης αυτού, με
στόχο τόσο τη διατήρηση και αύξηση της επισκεψιμότητας όσο
και την αύξηση της διάρκειας κάθε επίσκεψης. Κεντρικό ρόλο
στην ορθή, ασφαλή κι αποδοτική λειτουργία ενός εμπορικού
κέντρου κατέχει η Διαχείριση Λειτουργιών (Operations
Management) όπου στο The Mall of Cyprus πραγματοποιείται
από συγκεκριμένη ομάδα εξειδικευμένων στελεχών και βάσει
διεθνών προτύπων και σχετικής νομοθεσίας.
Παραθέτονται μερικά από τα βασικότερα tasks του τομέα:
- Διαχείριση Υπεργολάβων
- Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας και Υγείας
- Ενεργειακή αναβάθμιση
- BMS (Building Management System)
- Σύστημα θέρμανσης, κλιματισμού κι αερισμού του κτιρίου
- Σύστημα Φωτισμού (πολυζωνικό)
- Συστήματα άντλησης νερού
- Συστήματα πυροπροστασίας και πυρανίχνευσης
- Ηλεκτρογεννήτριες έκτακτης ανάγκης
- Ηλεκτρογεννήτριες
- Διαχείριση απορριμμάτων.
Ιωάννης Σταματέλος (αριστερά), General Manager, Atria Property Services,
Δρ. Μιχάλης Σφακιανάκης, Πρόεδρος Τμήματος Οργάνωσης & Διοίκησης
Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς
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Τ

α τελευταία 13 έτη η IOS (Integrated Outsourced
Solutions ΑΕ) έχει συνεργαστεί και προσφέρει
υπηρεσίες ολοκληρωμένου facility management σε
σημαντικούς πελάτες όπως ο Διεθνής Αερολιμένας
Αθηνών, η Alpha Bank, Eurobank, τα Ολυμπιακά Ακίνητα,
μεγάλα ξενοδοχεία (Electra, Airotel, Maris), τα Village Cinemas,
η Robert Bosch.
Πρόσφατα προσέφερε συμβουλευτικές υπηρεσίες facility
management στο ξενοδοχείο DAIOS. Στο έργο η εταιρία
παρέχει το project management, ενισχύοντας τον πελάτη
της με τις απαραίτητες κατευθυντήριες γραμμές για την
επιτυχημένη διαχείριση των εγκαταστάσεων. Ο πελάτης
αποφάσισε να εγκαταστήσει και να παραμετροποιήσει το
λογισμικό COSWIN με το οποίο οργανώνει και παρακολουθεί
τις εργασίες συντήρησης.
Τα παραδοτέα των εργασιών της διατίθενται on line στους
πελάτες αφού έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν κάθε
εξέλιξη από το σύστημα.
Η IOS εξασφαλίζει υψηλό επίπεδο ποιότητας των
εγκαταστάσεων όλων των πελατών και μείωση του κόστους
συντήρησης της τάξης του 15-20%, σε σχέση με το κόστος που
επωμίζονται για τη διαχείριση των εργασιών συντήρησης με
δικά τους μέσα.

Χάρης Νάσης (αριστερά), IT Consulting, IOS, Μιχάλης Σφακιανάκης, Πρόεδρος
Τμήματος Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς
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GOLD
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Μαίρη Σιντόση, Coordinator Cleaning Services και Ιωάννης Μπίκας (δεξιά),
Μέλος Δ.Σ. - Manager Business Development της IOS, με Χαράλαμπο Αποστολίδη,
Μέλος Δ.Σ. του Hellenic Maintenance Society

Μάγδα Αγραφιώτη, Procurement & Facilities Manager, Mercedes - Benz Ελλάς
και Χαράλαμπος Αποστολίδης, Μέλος Δ.Σ. του Hellenic Maintenance Society

IOS (Integrated Outsourced Solutions ΑΕ) ανέλαβε
το 2012 για μία ακόμη φορά το έργο καθαρισμού
του αεροδρομίου Ελευθέριος Βενιζέλος, μια
πρόκληση με πολυποίκιλα ζητήματα λόγω:
μεγάλης έκτασης, ιδιαιτεροτήτων (συστήματα ασφαλείας
και πρόσβασης), λειτουργίας του συγκεκριμένου χώρου,
απασχόλησης 150 ατόμων σε τρεις βάρδιες. Επίσης, ανέλαβε
την κατασκευή διχτυού απώθησης πτηνών στον Διεθνή
Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ).
Η εξοικονόμηση κόστους που επιτεύχθηκε στο Αεροδρόμιο από
τη συνεργασία με την IOS, σε σχέση με το αντίστοιχο κόστος που
θα προέκυπτε από την εκτέλεση των εργασιών με πόρους και
μέσα του ίδιου του πελάτη υπολογίζεται στο 15 – 20%.
Η απόδοση της επένδυσης για την εταιρία του αεροδρομίου
υπολογίζεται σε ποσοστό 25-30%.
Για τη λίμνη και τον αεροδιάδρομο TWY A2-A4, στον Διεθνή
Αερολιμένα επιτεύχθηκε η ασφαλής απομάκρυνση των πτηνών,
ελαχιστοποιώντας τους κινδύνους για τους κινητήρες των
αεροσκαφών, ενώ προσφέρθηκε σημαντική βοήθεια στο έργο
της ομάδας περιβαλλοντικής διαχείρισης του Αερολιμένα. Ως
εκ τούτου επιτεύχθηκε μείωση κόστους λόγω της μείωσης των
βλαβών στους κινητήρες καθώς και την ελαχιστοποίηση των
αναγκών επιτήρησης από πλευράς αεροδρομίου.

ι κεντρικές εγκαταστάσεις της Mercedes-Benz
Ελλάς στεγάζονται στη Ν. Κηφισιά, σε τρία
ανεξάρτητα κτίρια που αγγίζουν περίπου τα 10.000
τ.μ. ενώ εξυπηρετούν καθημερινά περισσότερους
από 130 εργαζομένους. Από την αρχή λειτουργίας των
εγκαταστάσεων και για τον κλιματισμό των 2 κτιρίων (περίπου
4.300 τ.μ.) είχε τοποθετηθεί ψύκτης, μάρκας York, 400 kW.
Η θέρμανση των κτιρίων γινόταν με τη χρήση λέβητα και την
καύση προπανίου (LPG).
Η Διοίκηση της Mercedes-Benz Ελλάς σε μία προσπάθεια
να μειώσει τα κόστη λειτουργίας και συντήρησης του παλιού
τεχνολογικά εξοπλισμού αλλά και θέλοντας να δείξει και
έμπρακτα την ευαισθησία της σε θέματα περιβάλλοντος,
κατανάλωση ενέργειας και εκπομπών ρύπων, αποφάσισε την
αντικατάσταση του υπάρχοντος ψύκτη με αντλία θερμότητας
(heat pump). Συγκεκριμένα, αποφασίστηκε η εγκατάσταση
heat pump αέρος νερού – DAIKIN EWYQ400F-XS - με scroll
συμπιεστές (R410A), ψυκτικής/θερμικής απόδοσης 401/429 kW.
Αξίζει σε αυτό το σημείο να αναφέρουμε ότι, ήδη από
τους πρώτους μήνες λειτουργίας του νέου heat pump,
παρατηρήθηκε εξοικονόμηση στην κατανάλωση προπανίου
(LPG) της τάξης των 15.000 λίτρων (-40%) – συγκριτικά μεγέθη
κατανάλωσης LPG: 2013 vs 2014.
Το συνολικό κόστος της παραπάνω αντικατάστασης ανήλθε
στις 64.000 €.
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νας σταθμός – πρόκληση στην επιτυχημένη πορεία της
εταιρίας είναι η ανάληψη της συντήρησης των H / M
εγκαταστάσεων (maintenance) στα Village Cinemas στο
Μαρούσι, τον Άγιο Δημήτριο, το Ρέντη, το Παγκράτι, το
Φάληρο και τη Θεσσαλονίκη από το 2012.
Στο πλαίσιο του συμβολαίου η IOS έχει αναλάβει τόσο τη
συντήρηση των εγκαταστάσεων όσο και την υποστήριξη των
εγκαταστάσεων κατά τις ώρες υποδοχής κοινού.
Ο σχεδιασμός των απαιτούμενων εργασιών πραγματοποιείται και
η υλοποίησή τους πιστοποιείται με εφαρμογή του συστήματος
CAFM της εταιρίας. Τα παραδοτέα των εργασιών διατίθενται
on line στον πελάτη που έχει συνεχώς τη δυνατότητα να
παρακολουθεί κάθε εξέλιξη στη συντήρηση του εξοπλισμού
του από το σύστημα. Την ποιότητα των εργασιών εγγυώνται
τόσο τα monitoring systems των πελατών όσο και τα
συστήματα ποιότητας, περιβάλλοντος, υγείας & ασφάλειας
που εφαρμόζει και πιστοποιεί βάσει των αντίστοιχων προτύπων
η IOS. Οι επιδόσεις της εταιρίας βαθμολογούνται από τον
πελάτη της βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων, διενεργούνται
προγραμματισμένες και έκτακτες επιθεωρήσεις και βέβαια είναι
σε ισχύ εσωτερική διαδικασία quality control καθώς και ετήσιες
επιθεωρήσεις από εξωτερικό ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης.

LAMDA HELLIX αποτελεί την πρώτη, πιο
επιτυχημένη και ταυτόχρονα πιστοποιημένη
σύμφωνα με τα πρότυπα ISO9001:2008 και
ISO27001:2005 εταιρία παροχής υπηρεσιών Data
Centers στην Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Το ISO
9001:2008 που κατέχει η LAMDA HELLIX αφορά αποκλειστικά
την “Παροχή Υπηρεσιών Ολοκλήρωσης Υποδομών
Μηχανογραφικών Κέντρων (Data Center Integration Services)
που περιλαμβάνουν Σχεδιασμό, Ανάπτυξη, Εγκατάσταση,
Λειτουργία, Συντήρηση και Διαχείριση Μηχανογραφικών
Κέντρων (Data Center) τρίτων”.
Οι εξειδικευμένες και πιστοποιημένες παροχές υπηρεσίας
λειτουργίας, συντήρησης και διαχείρισης Data Centers
που προσφέρονται από τη LAMDA HELLIX από την πρώτη
ημέρα λειτουργίας της, αναβαθμίζονται συνεχώς ώστε να
ανταποκρίνονται στη συνεχή αύξηση της υπολογιστικής
πυκνότητας των συστημάτων (high density computing) καθώς και
στην αύξηση του outsourcing σε κεντρικές δομές Data Center.
Το επίπεδο υπηρεσιών έχει αναγνωριστεί και βραβευθεί
διεθνώς (Best Regional Data Center Operator 2009, Best
European Green Initiative Award, Best European Facilities
Management Award 2011, Improved Data Center Energy
efficiency 2012 EMEA Awards, Energy Mastering-Green Data
Centers 2013, Green ICT – Data Center Award 2014, Best
Improvement Process for Energy Efficiency in the Data CenterSouthern European 2014).

Ιωάννης Λαζάρου (αριστερά), Project Manager Technical FM Services, IOS και
Χαράλαμπο Αποστολίδη, Μέλος του Δ.Σ. του Hellenic Maintenance Society

Δημήτριος Κάνταρος (αριστερά), Director Data Center Operations LAMDA HELLIX
και Δρ. Γιάννης Κοζάτσας, ICT Strategy Consultant

BRONZE

BRONZE

ΙΝΜΑΙΝΤ

Εθνική Τράπεζας της Ελλάδος

Maintenance

Maintenance

Ο

Σ

Ιωάννης Βαλσαμίδης (αριστερά), Μέλος Δ.Σ. της INMAINΤ, Δρ. Γιάννης Κοζάτσας,
ICT Strategy Consultant

Γεώργιος Φράγκου (αριστερά), βοηθός Γενικός Διευθυντής Ακίνητης Περιουσίας
Εθνικής Τράπεζας και Ομίλου, Δρ. Γιάννης Κοζάτσας, ICT Strategy Consultant

ι εγκαταστάσεις της ΜERCEDES BENZ
HELLAS (MBH) στην Κηφισιά αποτελούν έναν
από τους μεγαλύτερους ιδιωτικούς χώρους
αντιπροσώπευσης, service και διακίνησης
αυτοκινήτων στην Ελλάδα. Η MBH ελεγχόμενη από τον
Γερμανικό όμιλο απευθείας στη χώρα μας, αποτελεί πρότυπο
κάθετης μονάδας εξυπηρέτησης στο χώρο του αυτοκινήτου
καθώς περιλαμβάνει τα γραφεία διοίκησης, το τμήμα service
και παράδοσης νέων αυτοκινήτων, το τμήμα επιλεγμένων
μεταχειρισμένων, τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και τον
τελωνειακό χώρο διατήρησης νέων αυτοκινήτων στην ίδια
περιοχή. Να σημειωθεί ότι ταυτόχρονα έχει εγκαταστήσει
Φ/Β πάρκο ισχύος 500KW στη στέγη των εγκαταστάσεων
από το οποίο τροφοδοτεί εκτός του δικτύου και τη μονάδα
των ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων της, με στόχο την πλήρη
ενεργειακή εκμετάλλευση της εγκατάστασης. Η διαχείριση
όλων των παραπάνω εγκαταστάσεων έχει ανατεθεί στην
εταιρεία ΙΝΜΑΙΝΤ μέλος του ομίλου INTRAKAT με την
συνεχή παρακολούθηση των συστημάτων, τη διαχείριση των
ενεργειακών καταναλώσεων, τη μείωση της καταναλισκόμενης
ποσότητας νερού, όλης της εγκατάστασης σε συνδυασμό με
το σύστημα παρακολούθησης της προληπτικής συντήρησης
της εταιρείας ΙΝΜΑΙΝΤ. Να σημειωθεί ότι η ΙΝΜΑΙΝΤ αποτελεί
μία από τις παλαιότερες ελληνικές εταιρείες διαχείρισης
εγκαταστάσεων με έμφαση στις τεχνικές υπηρεσίες.

τα πλαίσια της Συντήρησης και Βελτίωσης των
υποδομών των Καταστημάτων και των κτιρίων
Διοίκησης της Ε.Τ.Ε., η Διεύθυνση Τεχνικών
Υπηρεσιών της Τράπεζας, από 01/06/2015 ανέθεσε
τις σχετικές εργασίες σε εξειδικευμένες, στον χώρο του
F.M., εταιρείες, στη βάση ενός πλήρως ανανεωμένου και
λεπτομερώς επεξεργασμένου Συμβολαίου Συντήρησης.
Για τη διαχείριση των εργασιών, η Ε.Τ.Ε. ενεργοποίησε
μια νέα ηλεκτρονική εφαρμογή. Η εφαρμογή αυτή δίνει
τη δυνατότητα της ηλεκτρονικής καταχώρησης όλων των
βλαβών- δυσλειτουργιών από το δίκτυο ΚαταστημάτωνΚτιρίων προς την Δ.Τ.Υ. και τους Συντηρητές, καθώς και τη
δυνατότητα παροχής αναφορών και λοιπών οικονομοτεχνικών
στοιχείων επί οιασδήποτε βάσης (χρονικής περιόδου, κτιρίων,
εταιρειών συντήρησης κλπ.). Τούτο έχει ως αποτέλεσμα την
εξοικονόμηση πολύτιμου χρόνου που μεσολαβεί μεταξύ της
αναγγελίας και της αποκατάστασης των βλαβών, την άμεση
συλλογή στατιστικών στοιχείων προς εκτίμηση και αξιολόγηση,
καθώς και την εξοικονόμηση σημαντικού αριθμού εργατοωρών
για τη διεκπεραίωση όλων των ως άνω.
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ερίπου το 3% της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
καταναλώνεται για τις ανάγκες των Data Centers σε
παγκόσμιο επίπεδο. Η ενέργεια αυτή καταναλώνεται
τόσο από τα IT συστήματα (servers, storage &
telecom) που φιλοξενούνται σε αυτά, αλλά επίσης και από τις
ηλεκτρομηχανολογικές και λοιπές υποδομές τους.
Με δεδομένη τη σημερινή αλματώδη ανάπτυξη του διαδικτύου
και την ολοένα αυξανόμενη ανάγκη χρήσης απομακρυσμένων
ψηφιακών πόρων, καθίσταται επιτακτική ανάγκη η μέγιστη
εξοικονόμηση ενέργειας στα Data Centers.
Η LAMDA HELLIX είναι η πρώτη εταιρεία στη Νοτιοανατολική
Ευρώπη όπου μετά από επιτυχή αξιολόγηση, υπέγραψε το
2009, το European Union Code of Conduct για Data Centers
τόσο ως Participant όσο και ως Endorser. Πρόκειται για
τον κώδικα Βέλτιστων Μεθόδων, Σχεδιασμού και Μεθόδων
Μέτρησης σε Data Centers, με σκοπό την ενημέρωση και
παρότρυνση όλων των εμπλεκομένων σε Data Centers να
δημιουργούν διαδικασίες και να προβαίνουν σε πρακτικές και
ενέργειες, προκειμένου να μειωθεί η κατανάλωση ενέργειας
και το ενεργειακό αποτύπωμα των Data Centers, με τον
οικονομικά αποδοτικότερο τρόπο και χωρίς να παρεμποδίζεται
η απρόσκοπτη λειτουργία των κρίσιμων ΙΤ εφαρμογών που
φιλοξενούνται εκεί.

ALTER EGO παρέχει ολοκληρωμένη υπηρεσία
ανακύκλωσης εντός των χώρων του Νοσοκομείου
Ευρωκλινική Αθηνών, που αφορά την υιοθέτηση
προγραμμάτων πρόληψης και ελαχιστοποίησης
αποβλήτων, με σκοπό να περιοριστεί η παραγωγή τους.
Το πρόγραμμα ανακύκλωσης περιλαμβάνει ειδικούς κάδους
χωριστής συλλογής τριών υλικών (χαρτί - πλαστικό - αλουμίνιο),
οι οποίοι είναι τοποθετημένοι στους χώρους εργασίας
του προσωπικού (στάση, νοσηλεία) και σε καθορισμένους
κοινόχρηστους χώρους (lobby). Τέλος, έχουν τοποθετηθεί
κάδοι αποκλειστικά για τη συλλογή χαρτιού εντός των
διοικητικών γραφείων του Νοσοκομείου.
Επίσης, πραγματοποιούνται προγράμματα εκπαίδευσης του
νοσοκομειακού προσωπικού και του συνεργείου καθαρισμού,
μοιράζονται ενημερωτικά φυλλάδια για τον ορθό διαχωρισμό
των ανακυκλώσιμων υλικών και γίνονται παρουσιάσεις του
προγράμματος στο πεδίο (on – site). Με την έναρξη της
συνεργασίας, πραγματοποιήθηκαν εκπαιδεύσεις σε προσωπικό
και ομάδα καθαρισμού, για μια ολόκληρη εβδομάδα, και τώρα
τηρείται συγκεκριμένο πλάνο με το οποίο ορίζεται εκπαίδευση
κάθε τρεις μήνες. Επιπροσθέτως, προγράμματα εκπαίδευσης
δύναται να εκτελεσθούν και έκτακτα, εφόσον κρίνεται
απαραίτητο ή κατόπιν εντολής του Νοσοκομείου. Τέλος,
κάθε εξάμηνο αποστέλλονται τα “πράσινα αποτελέσματα”
στο Νοσοκομείο που αφορούν τα ποσοστά ανακύκλωσης
και την αντίστοιχη εξοικονόμηση σε φυσικούς πόρους που
επετεύχθησαν από το πρόγραμμα.

Δημήτριος Κάνταρος, Director Data Center Operations LAMDA HELLIX και
Δρ. Γιάννης Κοζάτσας (δεξιά), ICT Strategy Consultant

Αθηνά Κόρμαλη, Waste Manager ALTER EGO και Δρ. Γιάννης Κοζάτσας,
ICT Strategy Consultant

Ενότητα Β: Δραστηριότητες FM / Operation

Ενότητα Β: Δραστηριότητες FM / Services

GOLD

SILVER

ALECTRIS Solar Asset Care Innovation

IOS (Integrated Outsourced
Solutions ΑΕ)

Management Tools

Landscaping

Ο

ι ιδιοκτήτες φωτοβολταϊκών πάρκων αντιμετωπίζουν
πολλά και σοβαρά προβλήματα χαμηλής
απόδοσης, με δραματικές επιπτώσεις στις
συνολικές Ταμειακές Ροές και στην απόδοση της
επένδυσης (ROI). Αναπόσπαστο μέρος ενός φωτοβολταϊκού
πάρκου είναι η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών Operation
& Maintenance (O&M) και Asset Management Services (A&M).
Οι εν λόγω υπηρεσίες, εάν σχεδιαστούν και εφαρμοστούν
μέσω ενός σχεδίου Συνεχούς Βελτίωσης & Βελτιστοποίησης
της απόδοσης, μπορούν να ξεπεράσουν τις προσδοκίες.
Αλλά ακόμα και με την πιο τέλεια πλατφόρμα διαχείρισης
και με εκτεταμένη γνώση της βάσης δεδομένων, η δουλειά
τελικά γίνεται από το ανθρώπινο δυναμικό. Για το λόγο αυτό,
η μεθοδολογία και η εκπαίδευση αποτελεί κρίσιμο μέρος της
παροχής υψηλού επιπέδου υπηρεσιών.
Ωστόσο, η Alectris πριν δεσμευτεί για τη βελτίωση της
απόδοσης ενός φωτοβολταϊκού πάρκου, προχωρά σε
λεπτομερή τεχνικό έλεγχο προκειμένου να διορθώσει
οποιεσδήποτε εγγενείς ανεπάρκειες και να αποκαταστήσει την
αποδοτική του ικανότητα. Αυτοί οι έλεγχοι και οι βελτιώσεις
μπορούν να πραγματοποιηθούν σε οποιοδήποτε σημείο του
κύκλου ζωής ενός πάρκου, από τις αρχές του σχεδιασμού του
έως και μετά από μακροχρόνια λειτουργία του.

Η

IOS (Integrated Outsourced Solutions), πρωτοπόρος
στον τομέα συντήρησης και διαχείρισης
εγκαταστάσεων έχει στο ενεργητικό της από το
2001 πληθώρα έργων πρασίνου. Καινοτομία στην
επιτυχημένη πορεία της είναι η ανακατασκευή και συντήρηση
του περιβάλλοντα χώρου της κτηριακής εγκατάστασης της
Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ).
Οι απαιτήσεις των πελατών και της νομοθεσίας, διεθνή πρότυπα
και οι προδιαγραφές της εταιρίας σε συνδυασμό με τις
υφιστάμενες συνθήκες και τα εγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα
αποτέλεσαν τα κριτήρια για την επιλογή των μεθόδων και των
διαδικασιών υλοποίησης των έργων.
Η ανακατασκευή και συντήρηση πρασίνου στην εγκατάσταση
έκτασης 5 στρεμμάτων της ΕΣΑμεΑ αποσκοπούσε στον
εξωραϊσμό του περιβάλλοντα χώρου με παράλληλη αύξηση
της προσβασιμότητας ατόμων με αναπηρία σε όλους τους
χώρους και αξιοποίηση των εξωτερικών χώρων για διεξαγωγή
εκδηλώσεων. Στο έργο αυτό δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα και
ευαισθησία σε θέματα διευκόλυνσης και ευχαρίστησης ατόμων
με ειδικές ανάγκες και αναπηρία.
Η IOS εξασφάλισε με την κατασκευή του κήπου μείωση
κόστους 60% σε σχέση με την αρχική σχεδίαση και κατασκευή.

Γιάννης Αλεξόπουλος (αριστερά), Διευθυντής Μαρίνας Βουλιαγμένης, Ιωάννης
Μπίκας, Μέλος Δ.Σ.-Manager Business Development και Περικλής Φωτιάδης
(δεξιά), Coordinator Landscaping Maintenance της IOS
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Ενότητα Β: Δραστηριότητες FM / Services

BRONZE

SILVER

Mercedes-Benz Ελλάς

Mercedes-Benz Ελλάς

Security & Guard

Wastewater Treatment

Η

Ο

Ute Καββαδία, Procurement Services, Mercedes-Benz Ελλάς και
Γιάννης Αλεξόπουλος, Διευθυντής Μαρίνας Βουλιαγμένης

Παναγιώτης Ζερβόπουλος (δεξιά), Facility Management Mercedes-Benz Ελλάς
και Γιάννης Αλεξόπουλος, Διευθυντής Μαρίνας Βουλιαγμένης

Διοίκηση της Mercedes-Benz Ελλάς φροντίζει για
τη διασφάλιση των περιουσιακών της στοιχείων
και των υλικών αγαθών, καθώς και για την
προστασία των εργαζομένων της. Αν και οι φορές
που απειλήθηκε η ασφάλεια υπαλλήλων & προϊόντων είναι
σχεδόν μηδαμινές, η εταιρεία αποφάσισε να προβεί σε μία
συνολική επένδυση της τάξης των 66.082 € ενισχύοντας
περαιτέρω τα μέτρα φύλαξης και ασφάλειας. Συγκεκριμένα,
μέσα στο πρώτο 6μηνο του 2014 τοποθετήθηκαν 33
κάμερες παρακολούθησης (bullet cameras) περιμετρικά των
εγκαταστάσεων της Ν. Κηφισιάς, 5 κάμερες dome PTZ,
συστήματα συναγερμού Honeywell και στα 3 κτίρια των
εγκαταστάσεων καθώς και 6 επιπλέον συσκευές access
control (σύστημα εισόδου).
Επιπρόσθετα, καθώς οι κεντρικές εγκαταστάσεις της
Mercedes-Benz Ελλάς βρίσκονται σχετικά μακριά/
απομονωμένα από το κέντρο της Ν. Κηφισιάς
εγκαταστάθηκαν 63 προβολείς LED (50W) στον περιμετρικό
φράκτη που τίθενται σε λειτουργία μέσω φωτοκύτταρων μόνο
τη νύχτα. Ακόμη, τοποθετήθηκε στην κεντρική πύλη εισόδου
ανιχνευτής αλληλογραφίας X-RAY TR-10.
Τέλος, σε ισχύ ήταν και το 2014 η ετήσια συνεργασία με
γνωστή και αξιόπιστη πολυεθνική εταιρία φύλαξης.
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ι κεντρικές εγκαταστάσεις της Mercedes-Benz
Ελλάς στεγάζονται στη Ν. Κηφισιά, σε κτίρια
που φτάνουν περίπου τα 10.000 τ.μ. ενώ
εξυπηρετούν καθημερινά περισσότερους από 130
εργαζόμενους. Στον αριθμό αυτό αν προστεθούν επισκέπτες,
πελάτες καθώς και συνεργάτες από το Εξουσιοδοτημένο
Δίκτυο Διανομέων & Επισκευαστών που επισκέπτονται τις
εγκαταστάσεις για να συμμετάσχουν σε εκπαιδεύσεις,
μπορεί καθημερινά να ξεπεραστούν τα 150-160 άτομα. Οι
συγκεκριμένες εγκαταστάσεις από την αρχή της λειτουργίας
τους το 1994, λειτουργούν με σύστημα βιολογικού καθαρισμού
καθώς δεν υπάρχει η δυνατότητα σύνδεσης με το αποχετευτικό
σύστημα της ΕΥΔΑΠ.
Η Διοίκηση της Mercedes-Benz Ελλάς αποφάσισε την ολική
ανακατασκευή του συστήματος βιολογικού καθαρισμού μέσα
στο 2014, με αντικατάσταση του ηλεκτρομηχανολογικού
εξοπλισμού και αλλαγή της μεθόδου επεξεργασίας από
βιολογικό αντιδραστήρα συνεχούς ροής σε βιολογικό
αντιδραστήρα τύπου SBR. Συγχρόνως, πραγματοποιήθηκε
και η εγκατάσταση του συστήματος υπεδάφιας διάθεσης
επεξεργασμένων λυμάτων με τη χρήση θαλάμων
AS-KRECHT. Το συνολικό κόστος της παραπάνω
ανακατασκευής ανήλθε στις 32.000 €.

Ενότητα Β: Δραστηριότητες FM / Ιnnovative Application of Systems or Technology in FM

GOLD
AGT Constructions
& Services Group

GOLD
Άκτωρ Facility Management
Facility Maintenance Decision – MIS

Product & Service

H

FINAL Support Facilities Services είναι εταιρεία
του ομίλου AGT Constructions & Services Group
και παρέχει υπηρεσίες Facilities Management
& Services σε επιχειρήσεις Β2Β (Business to
Business). Διατηρεί συμβόλαια με τους μεγαλύτερους
ομίλους της Χώρας υποστηρίζοντας μεγάλες και κρίσιμες
εγκαταστάσεις τους.
Στο πλαίσιο της διαρκούς αναζήτησης για την παροχή υψηλού
επιπέδου υπηρεσιών, η εταιρεία αποφάσισε την ενσωμάτωση
στη λειτουργίας της ενός σύγχρονου λογισμικού εργαλείου
διαχείρισης συντήρησης CMMS (Computerized Maintenance
Management System), με στόχο την άμεση και με ασφάλεια
διαχείριση των πόρων και των πληροφοριών και την ολότητα του
management των facilities services που παρέχει. Επιλέχθηκε
το λογισμικό Coswin 8i της SIVECO, το οποίο προσαρμόστηκε
στη φιλοσοφία και τα δεδομένα της FINAL Support Facilities
Services, προχωρώντας σε ριζικές δομικές αλλαγές.
Έτσι, αναπτύχθηκε μια καινοτόμα εφαρμογή που στο σύνολό
της εφαρμόζεται πρώτη φορά στην Ελλάδα και ακολουθεί
βήμα-βήμα το αίτημα του πελάτη από το πρώτο τηλέφωνο
μέσω των απαιτουμένων διαδικασιών μέχρι την ολοκλήρωση
του project και την τιμολόγησή του. Παρακολουθεί και
ενεργεί παράλληλα σε όλο τον κύκλο διαχείρισης τεχνικών,
υπεργολάβων, προμηθευτών.

Νίκος Αναστασόπουλος, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος,
AGT Constructions & Services Group και Δρ. Γιώργος Αγερίδης (δεξιά),
Πρόεδρος της Κριτικής Επιτροπής

H

Άκτωρ Facility Management, τα τελευταία χρόνια,
δεδομένης της διασποράς των έργων που εκτελεί
σε όλη την ελληνική επικράτεια, έχει επενδύσει
στην παρακολούθηση ειδικά σχεδιασμένων
προγραμμάτων συλλογής – διαχείρισης δεδομένων τα οποία
εξυπηρετούν το Μάνατζμεντ του οργανισμού στη λήψη έγκαιρων
και σημαντικών αποφάσεων. Μέσα από αυτά τα προγράμματα,
ο χειριστής μπορεί να συλλέξει χρήσιμες πληροφορίες από
ένα συνδυασμό ακατέργαστων δεδομένων και με συνδυασμό
προσωπικών γνώσεων ή επιχειρηματικών μοντέλων να βοηθήσει
ώστε να αναγνωριστούν, να λυθούν προβλήματα και να
παρθούν αποφάσεις για περαιτέρω ενέργειες.
Στο κέντρο παρακολούθησης είναι ενταγμένα όλα τα έργα
Φωτοβολταϊκών πάρκων που συντηρεί και παρακολουθεί
η ΑΚΤΩΡ FM, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 190 MW,
καθώς και τα κρίσιμα κέντρα υποστήριξης δεδομένων.
Αναφέρεται ενδεικτικά ότι Δείκτες παραγωγικότητας (availability
index) των Φωτοβολταϊκών πάρκων που διαχειρίζεται η
εταιρεία έχουν παρουσιάσει σημαντική άνοδο (10%) από
τη στιγμή που εντάχθηκαν στο σύστημα παρακολούθησης.
Επίσης, ο έγκαιρος εντοπισμός βλαβών σε κρίσιμα κτίρια και
υποδομές που συντηρεί η Άκτωρ FM, έδωσε τη δυνατότητα
ορθολογικότερης κατανομής των πόρων της εταιρίας
(scheduling συνεργείων βλαβών, προτεραιότητες ανάλογα
με την κρισιμότητα της βλάβης κτλ.) μειώνοντας σημαντικά τα
λειτουργικά της κόστη.

Αντώνης Τριανταφύλλου (αριστερά), Διευθυντής Έργων, Άκτωρ Facility
Management και Δρ. Γιώργος Αγερίδης, Πρόεδρος της Κριτικής Επιτροπής

27

SILVER

ISS FACILITY SERVICES Mondelez International

IOS (Integrated Outsourced
Solutions ΑΕ)

Use of Space - Room Scheduling

Management of Resources

Η

Ο

Από αριστερά, Μάντη Σεχρεμέλη, IFS & Property Services Director,
Κατερίνα Σκαραμαγκά, Production Assistant στην MONDELEZ International,
Δρ. Γιώργος Αγερίδης, Πρόεδρος της Κριτικής Επιτροπής και Νεκταρία Μιχαηλίδου,
Επόπτρια IFS & Property Services

Διονύσης Μουζάκης (αριστερά), IT Consulting, IOS και Δρ. Γιώργος Αγερίδης,
Πρόεδρος της Κριτικής Επιτροπής

Mondelez International έχει στόχο την παραγωγή
και διάθεση στους καταναλωτές προϊόντων άριστης
ποιότητας. Επιπλέον, στους εργαζομένους της θέλει
να παρέχει ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον
εργασίας. Η ISS παρέχει υψηλών προδιαγραφών υπηρεσίες
μέσα από ειδικά εκπαιδευμένους εργαζόμενους, τηρώντας
όλα τα απαραίτητα στάνταρτ ποιότητας και ασφαλείας.
Χρησιμοποιεί διαδικασίες και τεχνογνωσία, που αντλείται από
την παγκόσμια δραστηριότητα της ISS για να εξυπηρετήσει
άμεσα τις ιδιαίτερες και απαιτητικές ανάγκες του πελάτη.
Συγκεκριμένα, η ανάγκη του πελάτη για ύπαρξη ευταξίας
στους χώρους παραγωγής σε συνδυασμό με τη στρατηγική
της εταιρίας, για παροχή 100% ασφαλούς περιβάλλοντος
εργασίας στους εργαζομένους της. Έτσι το 2014 αναζητώντας
τις βέλτιστες πρακτικές η ISS οδηγήθηκε στην εφαρμογή της
μεθοδολογίας 5S+1 στο εργοστάσιο Παυλίδη.
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BRONZE

Ε75 της AMSA στο Μαλιακό – κλειδί, είναι ο
μεγαλύτερος, πιο σύγχρονος και υψηλότερης
κυκλοφορίας αυτοκινητόδρομος. Η IOS (Integrated
Outsourced Solutions) επέλεξε αυτό το έργο
για να εφαρμόσει ένα πρωτοπόρο σύστημα εντοπισμού
και διαχείρισης του προσωπικού και παρακολούθησης
των εργασιών που αυτό εκτελεί, στο έργο καθαρισμού και
συντήρησης πρασίνου.
Στο πλαίσιο λειτουργίας του συστήματος, κάθε συνεργείο
εξοπλίζεται με έναν εντοπιστή GPS που στέλνει άμεσα
αναφορά από κάθε θέση που αυτό επισκέπτεται κατά τη
διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών. Ο εντοπιστής με το πάτημα
ενός κουμπιού στέλνει μήνυμα (sms) που λαμβάνεται συνεχώς
από το server της εταιρείας που φιλοξενεί την εφαρμογή. Οι
υπεύθυνοι του έργου έχουν στη διάθεσή τους, σε πραγματικό
χρόνο, αναφορά προκειμένου να επιβεβαιώνουν την ομαλή
πορεία των εργασιών και την ορθολογική διαχείριση του
προσωπικού που απασχολείται στο έργο.
Λόγω της θέσης σε λειτουργία και χρήση του συστήματος
εντοπισμού και διαχείρισης ανθρώπινων πόρων και εξαιτίας
του ότι δεν απαιτούνται έξοδα για την επίβλεψη και πιστοποίηση
εκτέλεσης των εργασιών, προέκυψε εξοικονόμηση κόστους
ύψους 23.000 ευρώ για τον πρώτο χρόνο και περίπου 24.400
ευρώ για κάθε επόμενο χρόνο.

Ενότητα Β: Δραστηριότητες FM / Ιmpact on Sustainability

GOLD
ΔΙΕΘΝΗΣ
ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
“ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ”

Ο

GOLD
ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ
ΚΑΙ ΚΥΛΙΟΜΕΝΩΝ

Η

ι προσπάθειες του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών
επικεντρώνονται στην αποτελεσματική αντιμετώπιση
όλων των περιβαλλοντικών προκλήσεων μέσα
από το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
(ΣΠΔ) του ΔΑΑ, το οποίο είναι πιστοποιημένο κατά το διεθνές
περιβαλλοντικό πρότυπο ISO 14001 από το 2000.
Κάθε συμβατική συμφωνία που συνάπτει ο ΔΑΑ με τρίτα
μέρη που δραστηριοποιούνται στο αεροδρόμιο περιλαμβάνει
περιβαλλοντικές απαιτήσεις. Επίσης, διεξάγονται σε περιοδική
βάση περιβαλλοντικοί έλεγχοι στα τρίτα μέρη προκειμένου να
αξιολογηθεί η συμμόρφωσή τους με την ισχύουσα εθνική και
ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία.
Ο ΔΑΑ παρακολουθεί διαρκώς την ποιότητα του αέρα και
τις μετεωρολογικές συνθήκες τόσο εντός των ορίων του
αεροδρομίου όσο και στις γειτονικές κοινότητες. Επιπλέον,
εκτιμώνται οι εκπομπές ατμοσφαιρικών ρύπων από όλες τις
σχετικές πηγές του αεροδρομίου και λαμβάνονται μέτρα για τη
μείωση αυτών των εκπομπών όπου είναι δυνατόν.
Παρακολουθεί συστηματικά την κατανάλωση νερού (πόσιμου
και αρδευτικού), καθώς και την ποιότητα των επιφανειακών και
των υπογείων υδάτων, ενώ εφαρμόζει διάφορα μέτρα για την
εξοικονόμηση νερού. Εφαρμόζει ολοκληρωμένο πρόγραμμα
βιο-παρακολούθησης των οικοσυστημάτων που βρίσκονται
στην ευρύτερη περιοχή του αεροδρομίου με στόχο να
προσταυτεύσει την βιοποικιλότητα της περιοχής υιοθετώντας
διεθνείς βέλτιστες πρακτικές.

εταιρεία Valsamidis S.A. ιδρύθηκε το 1997 με
στόχο την κάλυψη κάθε ανάγκης στο τομέα της
μεταφοράς ατόμων και αγαθών εγκαθιστώντας και
υποστηρίζοντας τεχνικά ανελκυστήρες , κυλιόμενες
κλίμακες, κυλιόμενους διαδρόμους και άλλα συστήματα
κάθετης ανύψωσης.
Η εταιρεία Valsamidis S.A. έχοντας ως αξίωμα ότι η
περιβαλλοντική προστασία και η οικολογική συνείδηση
είναι άρρηκτα συνυφασμένη με το μέλλον και την πρόοδο
μας εφαρμόζει το πρόγραμμα συνολικής διαχείρισης
ενέργειας και αποβλήτων VTEM (Valsamidis Total Ecological
Management).
Πρόκειται για μία ολοκληρωμένη παρακολούθηση και
δράση για τη μείωση των περιβαλλοντικών δεδομένων.
Το πρόγραμμα αναπτύσσεται σε τρείς άξονες (Ενέργεια,
Καύσιμα, πρώτες ύλες, Απόβλητα) και ελέγχεται κεντρικά
από ομάδα πιστοποιημένων τεχνικών για την απόδοση και
ανάπτυξη του.
Η Valsamidis S.A. μέσα από τη συνεχή αναβάθμιση των
προδιαγραφών κερδίζει την Εμπιστοσύνη των πελατών της
προσφέροντας λύσεις οι οποίες ικανοποιούν και τις πιο
απαιτητικές ανάγκες με έναν και μόνο σκοπό, το Όφελος των
Συνεργατών της!

Michael Charles O’ Connor (δεξιά), Διευθυντής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος, Διεθνής
Αερολιμένας Αθηνών και Κωνσταντίνος Μάντζιος, Συντονιστής Κριτικής Επιτροπής

Μαρίζα Σαράντου, Εμπορική Διεύθυνση της ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ και Κωνσταντίνος
Μάντζιος, Συντονιστής Κριτικής Επιτροπής
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Ενότητα: Εγκαταστάσεις / Premises

SILVER

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

BRONZE

Manifest Services
Ιmpact on Sustainability		

Ιmpact on Sustainability

Η
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Διοίκηση του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου
έχει προχωρήσει στην κατάρτιση ενός φιλόδοξου
Προγραμματικού Σχεδίου Ανάπτυξης, για
την εκμετάλλευση όλων των συγκριτικών
πλεονεκτημάτων του. Ενδεικτικά, έχουν σχεδιαστεί διαδρομές
(safe routes) προς την πόλη, έχουν αξιοποιηθεί συμβατικά μέσα
για την πληροφόρηση των τουριστών (info-kiosk, φυλλάδιαχάρτες-οδηγοί σε πολλές γλώσσες, έξυπνες πινακίδεςεπιγραφές) ενώ υπάρχει και προσωπικό ενημέρωσης που
κυκλοφορεί με segway (Info on wheels), καθώς και διαδραστικά
συστήματα “Creative Crete”, εφαρμογές για κινητά android και
iPhone (Heraklion City Guide mobile app), και επιγραφές με
σφραγίδες κώδικα QR. Ακόμα εντός του λιμένος λειτουργούν:
καταστήματα για την πώληση προϊόντων της τοπικής
αγροτικής παραγωγής, ο επιβατικός σταθμός είναι σύγχρονα
οργανωμένος, ώστε να παρέχει όλες τις υπηρεσίες που
προβλέπονται από τη νομοθεσία και απαιτούνται από τις εταιρίες
κρουαζιέρας, ενώ διατίθεται ειδικό 6θέσιο όχημα με ράμπα και
ειδική θέση πρόσδεσης για αναπηρικό αμαξίδιο για μεταφορά
ΑΜΕΑ. Επίσης ο λιμένας διαθέτει Κινητή Μονάδα Ασφαλείας
(Mobile ISPS Vehicle) για τον έλεγχο των επιβατών – αποσκευών.
Επιπρόσθετα ακολουθούνται σειρά δράσεων και πρακτικών,
με σκοπό τη διαρκή βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων
του λιμένα και την ευαισθητοποίηση των χρηστών και των
επισκεπτών του σε θέματα περιβάλλοντος και οικολογίας.

Manifest είναι αμιγώς ελληνική εταιρεία με ηγετική
θέση στο χώρο του Facility Management, η οποία
ιδρύθηκε το 2003. Έχει αναλάβει την υλοποίηση και
διαχείριση Περιβαντολλογικού Προγράμματος για 3
κτίρια διοίκησης του Ομίλου ΟΤΕ – COSMOTE.
Αντικείμενο του έργου είναι η καθημερινή διαχείριση
ανακυκλώσιμου υλικού με συλλογή χαρτιού, αλουμινίου και
πλαστικού PET χρησιμοποιώντας λευκούς, κόκκινους και
κίτρινους σάκους απορριμμάτων 75cm x 105cm αντίστοιχα για
κάθε υλικό.
Με το έργο η εταιρεία συνέβαλε σημαντικά στην υλοποίηση της
περιβαντολλογικής στρατηγικής του Ομίλου ΟΤΕ – COSMOTE
στο πλαίσιο της οποίας:
1. Ο Όμιλος πέτυχε συνολική μείωση στην κατανάλωση
ενέργειας κατά 1,3%.
2. Ο Όμιλος πέτυχε μείωση στην κατανάλωση ηλεκτρισμού στο
τηλεπικοινωνιακό δίκτυο κατά 1,3%.
3. Ο Όμιλος πέτυχε μείωση των εκπομπών Αερίων Φαινομένου
του Θερμοκηπίου (ΑΦΘ) κατά 5% και των άμεσων εκπομπών
ΑΦΘ κατά 11%.
4. Τα παραγόμενα απορρίμματα από τις δραστηριότητες του
Ομίλου και για διάστημα ενός έτους υπολογίστηκαν σε 3.200
τόνους, ενώ περισσότεροι από 60 τόνοι ανακυκλώσιμου
υλικού συγκεντρώθηκε με το πρόγραμμα ανακύκλωσης.

Ιωάννης Μπρας (δεξιά), Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Οργανισμός Λιμένος
Ηρακλείου και Κωνσταντίνος Μάντζιος, Συντονιστής Κριτικής Επιτροπής

Κρίστη Μουσιώνη, Facility Services Manager της Manifest Services και
Κωνσταντίνος Μάντζιος, Συντονιστής Κριτικής Επιτροπής
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Το μέσο που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες της φιλοξενίας
για άμεση και έγκυρη ενημέρωση
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Ρεκόρ στις τουριστικές αφίξεις

ΣΕΤΕ: Αναθεώρηση των στόχων προς τα πάνω
Αν
Αναθεωρεί
προς τα πάνω ο
ΣΕΤΕ τις προβλέψεις του για τη
φετινή τουριστική κίνηση, με
βάση τα στοιχεία Οκτωβρίου,
και προχωρά σε νέα εκτίμηση
των αφίξεων επισκεπτών από
το εξωτερικό για το 2014,
προβλέποντας ότι ο αριθμός
των αφίξεων εξωτερικού θα
φθάσει τα 20,5 εκατ. άτομα
έναντι 19,5 εκατ. αφίξεων της προηγούμενης εκτίμησης. Στο σύνολο αυτό, δεν συνυπολογίζονται
οι αφίξεις κρουαζιέρας, ενώ εάν επιβεβαιωθούν τα προσωρινά στοιχεία της ΤτΕ ΕΛΛ -1,17% για
επιπλέον 1,2 εκατ. οδικές και ακτοπλοϊκές αφίξεις το διάστημα Ιουλίου - Αυγούστου 2014, οι
συνολικές αφίξεις -πλην της κρουαζιέρας- εκτιμάται ότι θα ξεπεράσουν τα 21 εκατ. από 17,9 εκατ.
το 2013 και 15,5 εκατ. το 2012. Σημειώνεται ότι οι αφίξεις κρουαζιέρας φαίνεται να ξεπερνούν το
επίπεδο στασιμότητας σε σχέση με το 2013, στο οποίο βρίσκονταν στο πρώτο τετράμηνο και πλέον
κατέγραψαν αύξηση 100.000 επισκεπτών σε σύνολο εξαμήνου, ενώ σε σύνολο έτους αναμένεται
να κινηθούν περί τα 2,5 εκατ., έναντι των 2,2 εκατ. επισκεπτών του 2013. Συνολικά, επομένως,
για το 2014, η νέα εκτίμηση των συνολικών αφίξεων επισκεπτών με όλα τα μέσα μεταφοράς
κινείται στο επίπεδο των 23 εκατ., παρουσιάζοντας αύξηση 15% σε σχέση με το 2013. Σχετικά με
τις αεροπορικές αφίξεις από το εξωτερικό, συνεχίστηκε και ενισχύθηκε περαιτέρω τον Οκτώβριο
η ανοδική πορεία σε ποσοστό 23,5%, με αποτέλεσμα στο δεκάμηνο (Ιανουαρίου – Οκτωβρίου
2014) η αύξηση πλέον να ανέρχεται στο 15%, σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2013, στο
σύνολο των βασικών αεροδρομίων της χώρας.Όσον αφορά τις τάσεις του τουρισμού, παρατηρείται
μια τάση επιμήκυνσης της περιόδου με τον Απρίλιο 2014 στο +36,4% και τον Οκτώβριο στο
+23,5%, σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2013, μεγέθη πολύ υψηλότερα των αντίστοιχων
του διαστήματος Ιουνίου - Σεπτεμβρίου. Επίσης, παρατηρείται σημαντική ενίσχυση της κίνησης
προς την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Ο πρόεδρος του ΣΕΤΕ, Ανδρέας Α. Ανδρεάδης, δήλωσε
σχετικά: «Κινούμαστε σημαντικά γρηγορότερα από τα αναμενόμενα προς την επίτευξη των στόχων
του στρατηγικού σχεδίου και του Τουριστικού Οδικού Χάρτη 2021. Είναι επιτακτική η ανάγκη, να
προχωρήσουμε ενωμένοι, κυβέρνηση και κόμματα, κοινωνικοί εταίροι, τουριστικοί επιχειρηματίες
και εργαζόμενοι, με στόχο την περαιτέρω θωράκιση του τομέα, την ενίσχυση των επενδύσεων,
την ποιοτική αναβάθμιση, την υποστήριξη της μικρομεσαίας τουριστικής επιχείρησης, την ακόμη
μεγαλύτερη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της αειφορίας του ελληνικού τουριστικού
προϊόντος, αλλά και την περαιτέρω ποιοτική και ποσοτική αύξηση της απασχόλησης στον τομέα.
Είναι, ακόμη, επιτακτική η ανάγκη να διαμορφωθεί ένα ισχυρό πλαίσιο ενίσχυσης του εσωτερικού
τουρισμού, ο οποίος ήδη παρουσίασε τις πρώτες ενδείξεις ανάκαμψης το 2014. Κατά τη διάρκεια
της παγκόσμιας έκθεσης World Travel Market στο Λονδίνο, επιδείξαμε μια ιδιαίτερα ελπιδοφόρα,
σύγχρονη, δυναμική και συνεκτική εικόνα και επιβεβαιώθηκαν οι πρώτοι θετικοί οιωνοί για το 2015».

DΕLTA AIR LINES: ΑΥΞΗΣΗ
ΠΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΗΠΑ
Σε μια κίνηση που έχει ιδιαίτερη σημασία
για τον ελληνικό τουρισμό, η Delta
Air Lines ανακοίνωσε ότι αυξάνει τις
πτήσεις της από το αεροδρόμιο John
F. Kennedy της Νέας Υόρκης προς
τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών για
το καλοκαίρι του 2015. Η Delta θα
ξεκινήσει και πάλι δρομολόγια στις 30
Μαρτίου 2015 με πέντε πτήσεις την
εβδομάδα, οι οποίες θα αυξηθούν σε
επτά την εβδομάδα (μια καθημερινά)
από τις 2 Μαΐου. Από τις 3 Ιουνίου
2015, θα προστεθούν επιπλέον
πτήσεις, φτάνοντας συνολικά τις 11
την εβδομάδα. Κατά τη διάρκεια των
καλοκαιρινών μηνών με υψηλή ζήτηση,
η Delta θα προσφέρει 5900 θέσεις
κάθε εβδομάδα μεταξύ Ελλάδας και
ΗΠΑ. Όλες οι πτήσεις από την Αθήνα
θα πραγματοποιούνται σε συνεργασία
με την κοινοπραξία Air France-KLM και
Alitalia. «Ο Παγκόσμιος Οργανισμός
Τουρισμού του ΟΗΕ επιβεβαίωσε
πρόσφατα τη σημασία του τουρισμού
για την Ελληνική οικονομία και η Delta
είναι περήφανη που την υποστηρίζει,
συνδέοντας την Αθήνα με τη Νέα
Υόρκη – έναν από τους πιο σημαντικούς
ταξιδιωτικούς και εμπορικούς κόμβους
του κόσμου», δήλωσε ο Perry
Cantarutti, αντιπρόεδρος της Delta
για την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή
και την Αφρική.
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Πάνος Χατζηπάνος,
Πρόεδρος Κριτικής Επιτροπής
Oι συμμετοχές ήταν αυξημένες περίπου 25% σε σχέση με πέρυσι, το επίπεδο ήταν
σαφώς υψηλότερο, εξαιρετικές παρουσίες, εξαιρετικά έργα! Προσπαθήστε, συνεχίστε
να περπατάτε και αυτό σύντομα θα αποδώσει και θα δείτε σοβαρά αποτελέσματα και
στους ισολογισμούς σας αλλά και στους πελάτες σας.

Κωνσταντίνος Κόλλιας,
Πρόεδρος Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας
Θεωρώ πολύ σημαντική τη διοργάνωση των Facilities Management Awards,
θεωρώ πολύ σημαντική τη βραδιά, οι εταιρείες που βραβεύτηκαν
είναι διεθνούς βεληνεκούς… Συγχαρητήρια!

Κωνσταντίνος Δεμέναγας,
Διευθυντής Λειτουργιών Κέντρου Πολιτισμού
Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος
Στόχος μας είναι η περαιτέρω ανάπτυξη του Facility Management
και η σημαντική συμβολή του στη βελτίωση των λειτουργικών επιδόσεων
επιχειρήσεων και οργανισμών.

Κατερίνα Δρόσου,
Διεύθυνση Σύνταξης Plant Management / Hotel & Restaurant,
Βoussias Communications
Τα Facilities Management Awards αναδεικνύουν τις καλύτερες πρακτικές
εξοικονόμησης χρόνου, μείωσης λειτουργικού κόστους, ποιοτικής εξυπηρέτησης
και βελτίωσης της αποδοτικότητας των επιχειρήσεων. Πιστεύουμε ότι ο κλάδος
του FM αναπτύσσεται και παίρνει και στην Ελλάδα τη θέση που του αξίζει!
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Μαρινέλα Παϊδα
(Τιμητικό Βραβείο)
Θεωρώ τα Facilities Management Awards ως έναν πολύ θετικό και σημαντικό θεσμό
και πιστεύω ότι θα συνεχίσει το ίδιο δυνατά και στο μέλλον!

Κυριάκος Αντωνόπουλος
Λιμενικό Ταμείο Σκύρου (Τιμητικό Βραβείο)
Τα FM Awards αναδεικνύουν ουσιαστικά τους άριστους και αυτούς που
πραγματικά προσπαθούν και δεν αναγνωρίζονται μέσα από άλλες λειτουργίες…

Μιχάλης Σφακιανάκης,
Μέλος Κριτικής Επιτροπής
Τα FM Awards είναι το καλύτερο κίνητρο για ακόμα καλύτερα αποτελέσματα στο
κλάδο του FM.

Mιχάλης Ρούσσος,
Country Manager ISS Facility Services
Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος και συγκινημένος γιατί σήμερα βλέπω να
ανταμείβονται οι κόποι των 4.547 εργαζομένων της ISS στην Ελλάδα!

Ιωάννης Αναστασιάδης,
Διευθύνων Σύμβουλος Ακτωρ Facility Management
Ήδη υπάρχει τάση για outsourcing και γίνεται ολοένα και πιο εμφανής. Θεωρώ ότι τα
επόμενα χρόνια θα ανήκουν στο Facility Management!
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Διοργάνωση

Σε Συνεργασία

Mε την Υποστήριξη

Facilities
management
AWARDS2015

Recognizing outstanding FM practices

Τα Facilities Management Awards 2015 υποστήριξαν...
Ως Χορηγός
Η εταιρεία Valsamidis Elevators προσφέρει σύγχρονα και ασφαλή συστήµατα
ανελκυστήρων, κυλιόµενων κλιµάκων και διαδρόµων καλύπτοντας κάθε ανάγκη
µεταφοράς ατόµων ή φορτίων.
Με την ευελιξία της ελληνικής επιχείρησης µε διαδικασίες και ελέγχους
διεθνούς δοµής, καλύπτει µε επαγγελµατισµό κάθε ανάγκη της σύγχρονης
καθηµερινότητας. Διαθέτοντας υψηλή διεθνή τεχνογνωσία, βασιζόµενη σε
ιδέες πρωτοποριακές προτείνει πάντα λύσεις ασφαλείς και οικονοµοτεχνικά
άρτιες.
Το διευρυµένο δίκτυο τεχνικής υποστήριξης και πωλήσεων της εταιρείας
αναπτύσσοντας τις δραστηριότητες τους σε όλη την ελληνική επικράτεια,
υποστηρίζει περισσότερα από 4500 συστήµατα.

Συγχαρητήρια!
• AGT Constructions & Services Group
• ALECTRIS - Solar Asset care Innovation
• All Experts Facilities Services A.E.
• ALTER EGO S.A.
• IOS AE (Integrated Outsourced Solutions ΑΕ)
• ISS Facility Services A.E - Mondelez International
• LAMDA HELLIX DATA CENTERS
• Lidl Hellas
• Manifest Services
• Mercedes-Benz Ελλάς ΑΕΕ
• Nestle Ελλάς Α.Ε.
• NN Hellas
• Atria Property Services, the CBRE Affiliate for Greece & Cyprus Property Management Department
• VODAFONE ΕΛΛΑΔΑΣ
• Άκτωρ Facility Management Α.Ε.
• ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΚΥΛΙΟΜΕΝΩΝ
• ΔΕΗ Α.Ε. / ΔΥΣ - ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /
Διεύθυνση Υπηρεσιών Στέγασης
• ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ “ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ” Α.Ε.
• Εθνική Τράπεζας της Ελλάδος
• ΙΝΜΑΙΝΤ Α.Ε.
• ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Ε.

Ως Υποστηρικτές
Ο Όµιλος 2G GROUP είναι δυναµικός, µεταβάλλεται καθηµερινά καθώς το περιβάλλον
που τον πλαισιώνει αλλάζει διαρκώς. Ο Όµιλος γίνεται πιο ευέλικτος και αποδοτικός, όσο οι
ανάγκες των πελατών του διαφοροποιούνται και αυξάνονται. Βελτιώνεται συνεχώς, καθώς ο
κάθε ένας από τους εργαζοµένους του εξελίσσει τον εαυτό του και την εργασία του. Γίνεται
ισχυρότερος, αφού η θέληση των στελεχών του για επιτυχία µεγαλώνει µέρα µε την ηµέρα.
Διευρύνει συνεχώς το πεδίο των δραστηριοτήτων του, προχωρά σε στρατηγικές συνεργασίες
και βελτιώνει τις µεθοδολογίες του. Προσφέρει ολοκληρωµένες υπηρεσίες καθαρισµού,
ασφαλείας - φύλαξης & αποµακρυσµένης επιτήρησης, τραπεζοκοµίας, πλύσης ακάθαρτου
ιµατισµού, διαχείρισης εγκαταστάσεων, ειδικών τεχνικών έργων, µίσθωσης εξοπλισµού, διάθεσης
προσωπικού, διαχείρισης ακινήτων, διαχείρισης αποβλήτων & έργων περιβάλλοντος. Ο Όµιλος
είναι ο µοναδικός στον κλάδο του στην Ελλάδα που επιβεβαιώνει την ενσωµάτωση της Εταιρικής
Κοινωνικής Ευθύνης στις αξίες και πρακτικές του µέσω της πιστοποίησης ISO 26000.

